
czwartek, 11 lutego 2010 rozmaitości 7

reklama

W Szko le Pod sta wo wej nr 9 w Ko ni -

nie od by ły się 6 lu te go mi strzo stwa

Pol ski Za chod niej Ky oku shin -Kan

Ka ra te -do. Wzię ło w nich udział

110 za wod ni ków re pre zen tu ją cych

18 od dzia łów znaj du ją cych się w

tym re gio nie. Or ga ni za to rem Mi -

strzostw był Re gio nal ny Klub Ka ra -

te Ky oku shin Ko nin. 

Mi strzo stwa ro ze gra no w dwóch
kon ku ren cjach dla ju nio rów: ka ta i ku -
mi te z po dzia łem na ka te go rie wie ko we
i wa go we. Oprócz ju nio rów w zma ga -
niach wzię li udział se nio rzy. Po ziom
wy szko le nia za wod ni ków zwłasz cza w
ku mi te znacz nie się pod niósł. Wie le
walk by ło dość eks pre syj nych i cie ka wie
pro wa dzo nych. Po ja wi ło się kil ku do -
brze za po wia da ją cych się za wod ni ków
zwłasz cza z no wych klu bów, któ re nie -
jed no krot nie po raz pierw szy wy sta wi -
ły swo je re pre zen ta cje na tym tur nie ju. 

Mi strzo stwa wy gra ła dru ży na z
Tur ku tak w ka ta, jak w ku mi te. Go spo -
da rze tur nie ju, klub z Ko ni na, w ka ta
był czwar ty, a w ku mi te za jął miej sce
tuż za Tur kiem. In dy wi du al nie w ka ta
za wod ni cy z Ko ni na upla so wa li się na
na stę pu ją cych miej scach:

ka ta do 10 lat: 4 miej sce Szy mon
Płu cien nik;

ka ta do 16 lat: Ju sty na Ryb czyń ska;
ka ta open męż czyzn: 2 miej sce Ma -

te usz Więc kow ski oraz 3 miej sce Ra do -
sław Na pie ra ła.

W ku mi te ju nio rów klub z Ko ni na
za jął na stę pu ją ce miej sca:

ka te go ria do 55 kg: 1 miej sce Ma -
ciej Ryb czyń ski oraz 3 miej sce Jo achim
Cze ka ła;

ka te go ria do 60 kg: 2 miej sce Do -
mi nik Hof man;

ka te go ria do 16 lat open dziew czat:
3 miej sce Ju sty na Ryb czyn ska;

ka te go ria 17-18 lat do 65 kg: 1
miej sce Krzysz tof Maj chrzak. 

W ku mi te se nio rów:
ka te go ria do 70 kg: 3 miej sce Pa weł

Sta siak;
ka te go ria do 80 kg: 2 miej sce Ra do -

sław Na pie ra ła;

ka te go ria po wy żej 80 kg: 2 miej sce
Ma te usz Więc kow ski, a 3 miej sca zdo -
by li Ja cek Ka łec ki i Ja kub Dą brow ski.

Współ or ga ni za to rem Mi strzostw
był Urząd Miej ski w Ko ni nie, Sta ro -
stwo Po wia to we, pie kar nia Kon bag,
Hy dro stal, Elek trik. Pa tro nat nad im -
pre zą ob jął wo je wo da Piotr Flo rek, któ -
ry wspól nie z Hen ry kiem Ku śmir kiem,
kie row ni kiem Wy dzia ły Kul tu ry, Spor -
tu i Spraw Spo łecz nych Urzę du Miej -
skie go w Ko ni nie, otwo rzy li mi strzo -
stwa. 

SKA

Ky oku shin -Kan Ka ra te -do 

Mi strzo stwa w Ko ni nie
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W pierw szym po fe riach me czu ju -

nio rzy młod si Star tu Ko nin po ko na -

li na wła snym par kie cie Tę czę Ko -

ścian I 32:26. 

Pod opiecz ni Łu ka sza Cie śla ka roz -
po czę li mecz od prze strze lo ne go rzu tu
kar ne go. Ko lej ne mi nu ty na le ża ły do
go ści, któ rzy ła two ob ję li pro wa dze nie
3:0. Przez dzie więć pierw szych mi nut
Start nie po tra fił zna leźć re cep ty na
obro nę Tę czy. Nie moc strze lec ką prze -
ła mał do pie ro Ma riusz Czer nie jew ski,
któ ry rzu tem z pod ło ża po ko nał bram -
ka rza go ści. W koń ców ce czte ry bram -
ki pod rząd zdo był le wo skrzy dło wy
Bar tosz Cien ku szew ski i to dzię ki nie -
mu dru ży na scho dzi ła do szat ni z jed -
no bram ko wą tyl ko stra tą do Tę czy

11:12. W dru giej po ło wie ju nio rzy
Star tu zde cy do wa nie po pra wi li grę w
obro nie. W ata ku na środ ku po ja wił się
na to miast Ma riusz Czer nie jew ski,
któ ry wy pra co wy wał swo im ko le gom
do sko na łe sy tu acje do zdo by wa nia
bra mek. W 50. mi nu cie me czu pod -
opiecz ni Łu ka sza Cie śla ka pro wa dzi li
już 25:20. W ostat nich mi nu tach ob -
raz gry nie uległ zmia nie i osta tecz nie
Start po ko nał Tę czę 32:26. Do skła du
po rocz nej prze rwie spo wo do wa nej
kon tu zją ko la na wró cił Mi chał Paw la -
czyk. Gra tu lu je my Mi cha ło wi wy -
trwa ło ści i za an ga żo wa nia. Ży czy my
szyb kie go po wro tu do wy so kiej for my
i wie lu zdo by tych bra mek. 

OLER

Trzy zwy cię stwa i jed ną po raż kę od -

no to wa ły pod czas mi nio ne go week -

en du ko niń skie ze spo ły ko szy ków ki.

Ko lej ny dresz czo wiec za fun do wa ły
so bie ko niń skie se nior ki. Po peł nym dra -
ma tur gii me czu po ko na ły w so bo tę, 6
lu te go w Gdań sku miej sco wy AZS
66:64.

I Cen tral na Li ga Ko biet: AZS Uni -
wer sy tet Gdań ski - MKS PWSZ KON -
-BET Ko nin 64:66 (23:12, 15:19,
14:20, 12:15).

MKS PWSZ KON -BET Ko nin: Pau -
li na Mi siek 27, Ka ta rzy na Mo tyl 10,
Elż bie ta Za wad ka 8, Aga ta Ra fa ło wicz
5, Ane ta Ma cie jew ska 4, Han na Ste ciuk
4, Alek san dra Pie tra szek 4, Mar ta Li ber -
tow ska 2, Ka ro li na Bu deń 2.

Star sza gru pa ko niń skich ka de tek

„A” ule gła na wła snym par kie cie ze spo ło -
wi Szok Bo ja no wo, na to miast młod sze
ka det ki „A” bar dzo pew nie po ko na ły w
me czu li go wym ko le żan ki z Ra wi cza.

MKS Gim na zjum nr 6 Ko nin II -
Szok Bo ja no wo 58:81 (18:17, 16:21,
14:17, 10:26)

MKS Gim na zjum nr 6 Ko nin I –
UKS Olimp Ra wicz 111:40 (27:12,
31:5, 26:12, 27:11)

Z ko lei ko niń scy mło dzi cy, roz po -
czy na ją cy do pie ro swo ją przy go dę z ko -
szy ków ką, po ko na li na wy jeź dzie MKS
MOS Słup ca, re wan żu jąc się za po raż kę
w pierw szym me czu.

MKS MOS Słup ca – MKS Gim na -
zjum nr 6 Ko nin 55:67 (17:29, 12:4,
10:13, 16:19). 

OLER

Ko szy ków ka: Hor ror przed zwy cię stwem

Zwy cię stwo ju nio rów


