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Na Pu char Pol ski w sza bli, a jed no -
cze śnie XVII Me mo riał Ze no na Ry -
szew skie go, za pra sza w naj bliż szą
nie dzie lę Ko niń ski Klub Szer mier -
czy.

III Pu char Pol ski Se nio rek i Se nio -
rów w sza bli – XVII Me mo riał Ze no na
Ry szew skie go od bę dzie się 23 ma ja pod

Pa tro na tem Pre zy den ta Mia sta Ko ni na
(za sięg ogól no pol ski) O go dzi nie 11.30
roz pocz ną się wal ki w sza bli męż czyzn, a
go dzi nę póź niej na plan sze wyj dą ko bie -
ty. Fi na ły za pla no wa no na go dzi nę 17.

Tur niej od bę dzie się na Ha li Szer -
mier czej w Ko ni nie, ul. Dwor co wa 2a.
Wstęp wol ny.

Dzie siąt ka ka ra te ków z Ko ni na, od
ośmio lat ków po czy na jąc, wzię ła
15 ma ja udział w XII Mi strzo -
stwach Wiel ko pol ski Ky oku shin
Ka ra te w Ka ta w Ma la no wie.

Na star cie sta nę ło 111 za wod ni -
ków z dwu na stu ośrod ków Ka ra te Ky -
oku shin -kan z te re nu ca łej Wiel ko pol -
ski. Więk szość na szych za wod ni ków
star to wa ła po raz pierw szy i tym bar -
dziej cie szy, że za kwa li fi ko wa li się do
run dy fi na ło wej, gdzie za bra kło ko ni -
nia nom tro chę szczę ścia, a przede
wszyst kim oby cia z ma tą, dla te go też
na po dium sta nę ły tyl ko trzy oso by. 

Jak zwy kle nie za wio dła Ali cja
Ryb czyń ska zdo by wa jąc pierw sze
miej sce w swo jej ka te go rii do 12 lat
oraz Ju sty na Ryb czyń ska zaj mu jąc
trze cie miej sce w ka ta open ko biet.
Wśród męż czyzn je dy ny me dal dla
Ko ni na zdo był Ra do sław Na pie ra ła,
któ ry za jął trze cie miej sce w ka te go rii
open.

Klub z Ko ni na re pre zen to wa li w
kon ku ren cja ka ta – pierw szy krok: Mi -
ko łai Ba naś i Mi ko łaj Wój cik (do 8 lat)

oraz Hu bert Po go rzel ski (do 10 lat).
W kon ku ren cji ka ta: Szy mon Płu cien -
nik i Se ba stian Rym pel (do 10 lat) oraz
Se ba stian Hof man i Ali cja Ryb czyń ska
(do 12 lat), a tak że Do mi nik Hof man
(do 16 lat). W ka te go rii open mie li śmy
dwój kę za wod ni ków: Ju sty nę Ryb -

czyń ską i Ra do sła wa Na pie ra łę. Or ga -
ni za to rem za wo dów był Wiel ko pol ski
Klub Ky oku shin Ka ra te, kie ro wa ny
przez sen sei Zbi gnie wa Nyc ka 2 dan, a
sę dzią głów nym za wo dów był sen sei
Da riusz Ja sia kie wicz 4 dan. 

OLER

Na szo sie w Go sty niu od by ła się w
mi nio ny week end (15-16 ma ja) II
Se ria Pu cha ru Pol ski z udzia łem
ko la rzy Ko niń skie go Lu do we go To -
wa rzy stwa Cy kli stów.

W ka te go rii ju nior młod szy wy -
star to wa ło 98 za wod ni ków z 22 klu -
bów, któ rzy na dy stan sie 95 km osią -
gnę li prze cięt ną pręd kość 37,74 km na
go dzi nę. Zwy cię żył Woj ciech Szy niec z
LKS POM Strzel ce Kra jeń skie.

Na trze cim okrą że niu na si za wod -
ni cy uczest ni czy li w krak sie na mo ście
(wą ski wjazd i śli ska na wierzch nia) i
dwaj za wod ni cy (Ka rol Cha tłas i Ra fał
Kle pac ki), któ rych ro we ry nie nada wa -
ły się do jaz dy, wy co fa li się z dal sze go
wy ści gu. Po zo sta li za ję li miej sca: Ja kub
Sub stel ny - 9, Ma te usz Li pa - 15, Bar -

tosz Ko strze wa - 30, Pa tryk Śru tow ski -
33, a wszy scy zdo by li punk ty kla sy fi ka -
cyj ne do Ogól no pol skiej Olim pia dy
Mło dzie ży. 

W ka te go rii ju nior uczest ni czy li za -
wod ni cy z 27 klu bów, któ rzy mie li do
po ko na nia dy stans 114 km. Zwy cię żył
Mar cin Sa czuk z TKK Pa cy fic To ruń,
osią ga jąc prze cięt ną pręd kość 40,07
km na go dzi nę. Da mian Gro chul ski z
KLTC za jął miej sce 11, a Kac per Raj -
kow ski - 23.  Pu cha ro wi Pol ski to wa rzy -
szył wy ścig mło dzi ków, któ rzy mie li do
po ko na nia 38 km. Zwy cię żył Da niel
Zi ra jew ski ze Sto mi la Beł cha tów, a na si
za wod ni cy za ję li miej sca: Adam Ję dro -
12, Krzysz tof Mi ko łaj czak - 14 i Mar cin
Czysz czew ski - 15. 
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Pol ski Zwią zek Ko szy ków ki przy -
znał Mło dzie żo we mu Klu bo wi
Spor to we mu MOS w Ko ni nie pra wo
or ga ni za cji Tur nie ju Pół fi na ło we go
Mi strzostw Pol ski Ka de tek. 

Tur niej od bę dzie się w naj bliż szy
week end (21-23 ma ja), a roz gry wa ny
bę dzie w sa li spor to wej Gim na zjum w
Śle si nie, przy ul. Mło dzie żo wej 1.

Ter mi narz roz gry wa nych 
me czów:

21 ma ja 2010 r. 
go dzi na 16.00 UKS Ba sket Alek -

san drów Łódz ki – MKS Po lko wi ce
go dzi na 18.30 MKS Gim na zjum

nr 6 Ko nin – SKS 12 War sza wa

22 ma ja 2010 r. 
go dzi na 10.00 SKS 12 War sza wa –

UKS Ba sket Alek san drów Łódz ki 
go dzi na 12.30 MKS Gim na zjum

nr 6 Ko nin – MKS Po lko wi ce
23 ma ja 2010 r. 
go dzi na 10.00 MKS Po lko wi ce –

SKS 12 War sza wa
go dzi na 12.30 MKS Gim na zjum

nr 6 Ko nin – UKS Ba sket Alek san drów
Łódz ki.

Za wod ni cy Ko niń skie go Sto wa rzy -
sze nia Spor tów Wal ki w skła dzie:
Pa tryk Ko twas, Bar tek Szcze pań -
ski, Adam Śmie chow ski i Ro bert
Mel ler uczest ni czy li w se mi na rium
ka ra te, któ re od by ło się w Po zna -
niu.

Wy kła dow cą se mi na rium był pro -
fe sor ka ra te Yoshi no bu Ohta – tre ner
re pre zen ta cji An glii ka ra te JKA (Ja pan
Ka ra te As so cia tion). Yoshi no bu Ohta
jest świa to wej kla sy tre ne rem ka ra te,
któ ry oprócz ka dry an giel skiej pro wa -
dzi też za ję cia dla stu den tów na uni -
wer sy te cie oks fordz kim. 

- Pod czas se mi na rium uczest ni cy
mie li moż li wość szli fo wa nia tech ni ki
pod okiem czło wie ka, któ ry ca łe swo je
ży cie po świę cił ka ra te. To bar dzo waż ne
dla na szych za wod ni ków - pod kre śla
Ro bert Mel ler, kie row nik gru py. 

Za wod ni cy otrzy ma li z rąk pre ze sa
JKA Pol ska Ma riu sza Jew do ki mo wa
po wo ła nia do re pre zen ta cji ka dry na ro -
do wej. Bę dą re pre zen to wać Pol skę pod -
czas mi strzostw Eu ro py w ka ra te, któ re
od bę dą się w Pra dze w naj bliż szy week -
end (21–23 ma ja).

Pią ty już Ogól no pol ski Zlot Mi ło -
śni ków i Użyt kow ni ków Sa mo -
cho du  Re nault La gu na od bę dzie
się w naj bliż szy week end nad Je -
zio rem Pąt now skim.

Zlot roz pocz nie się w pią tek (21
ma ja) i po trwa do nie dzie li (23 ma ja), a
od bę dzie się w Ośrod ku „Przy stań Go -
sła wi ce” w Ko ni nie nad Je zio rem Pąt -
now skim. Głów na część zlo tu prze wi -
dzia na jest na so bo tę (22 ma ja) na lot ni -
sku Ae ro klu bu Ko niń skie go w Ka zi -
mie rzu Bi sku pim. Zgod nie z tra dy cją
lat ubie głych wszy scy uczest ni cy zlo tu
prze ja dą wspól nie, zwar tą ko lum ną z
ośrod ka wy po czyn ko we go na lot ni sko
w Ka zi mie rzu Bi sku pim. Tam też or ga -
ni za tor zlo tu, Sto wa rzy sze nia Re nault
La gu na Klub Pol ska, za pra sza wszyst -
kich miesz kań ców Ko ni na i oko lic  od
go dzi ny 10. Atrak cją tej czę ści spo tka -
nia bę dą wy ści gi na 1/4 mi li i pro fe sjo -
nal ny po kaz ra tow nic twa dro go we go
przy go to wa ny przez straż po żar ną.
Każ dy uczest nik zlo tu bę dzie też mógł
spraw dzić moc swo je go au ta na pro fe -
sjo nal nej ha mow ni. 

Na uczest ni ków   cze ka ją wspa -

nia łe na gro dy, cie ka we kon kur -

sy i je dy na w swo im ro dza ju

zlo to wa at mos fe ra. Wię cej in -

for ma cji znaj du je się na spe cjal -

nej stro nie in ter ne to wej po -

świę co nej zlo to wi: 
http://zlo t2010.re naul tla gu na.pl

Nie dzie la z sza blą

Zlot Re nault
La gu na

Pół fi nał 
Mi strzostw Pol ski

Z mi strzem 
przed Pra gą
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Ko la rze KLTC na szo sie

Ka ra te w Ma la no wie


