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Zma ga nia na ma cie zo sta ły prze -
pro wa dzo ne w dwóch kon ku ren cjach:
grap plin gu (wal ka z wy ko rzy sta niem
chwy tów) oraz wal ki kon tak to wej ku -
mi te. Ko niń ski klub re pre zen to wa li za -
wod ni cy z sa me go Ko ni na, Go li ny i Za -
gó ro wa. 

- Ca ły tur niej zo stał prze pro wa dzo -
ny głów nie z my ślą o naj młod szych
adep tach sztuk wal ki ćwi czą cych od
nie daw na – po in for mo wał na szą re dak -
cję Ra do sław Na pie ra ła z RKKK. - Tym
bar dziej cie szy fakt, że bar dzo du ża
ilość walk sta ła na bar dzo wy so kim
(wręcz se nior skim) po zio mie, co świad -
czy o bar dzo do brym wy szko le niu i
przy go to wa niu za rów no tech nicz nym
jak i kon dy cyj nym tych naj młod szych
za wod ni ków.

W ku mi te na naj wyż szym stop niu
po dium sta nę li: 15-let ni Do mi nik Hof -
man i 12 let ni Se ba stian Hof man z Go -
li ny oraz 12-let nia Ali cja Ryb czyń ska z
Ko ni na i 10-let nia Sa ra No wiń ska z Za -
gó ro wa. W grap plin gu zło te me da le
zdo by li: Ali cja Ryb czyń ska i ca ła trój ka
za wod ni ków z Za gó ro wa - Sa ra No wiń -
ska oraz 13-let ni Ma te usz Pru szyń ski i
Dże si ka Bo row ska.

Ze srebr ny mi me da la mi w ku mi te
wró ci li z Cza plin ka: 10-let ni Ma te usz

Gór niak i 12-let ni Eryk Sro ka z Go li ny,
12-let ni Se ba stian Rym pel z Ko ni na
oraz Ma te usz Pru szyń ski i Dże si ka Bo -
row ska. W grap plin gu sre bro zdo by li:
Se ba stian Hof man oraz 12-let ni Szy -
mon Płu cien nik i 7-let ni Piotr Bo rec ki z
Ko ni na.

Me da le brą zo we w ku mi te za wi sły
na szy jach 9-let nich Mi ko ła ja Wój ci ka i
Ada ma Zie liń skie go z Go li ny oraz Szy -
mo na Płu cien ni ka i Pio tra Bo rec kie go,
a w grap plin gu: Ma te usza Gór nia ka,
Ery ka Sro ki i Se ba stia na Rym pe la.

- W za wo dach, któ re od by ły się 9
kwiet nia w Cza plin ku (wo je wódz two
za chod nio po mor skie), wzię ło udział
po nad 60 za wod ni ków z te re nów kil -
ku wo je wództw, tak, więc ry wa li za cja
by ło dość du ża – do dał Ra do sław Na -
pie ra ła. - Tym bar dziej cie szą zdo by te
przez na szych wy cho wan ków me da le.
Wię cej in for ma cji na te mat klu bu je go
za wod ni ków, in struk to rów czy sa mej
hi sto rii oraz osią gnię ciach moż na uzy -
skać od wie dza jąc wi try nę in ter ne to wą
klu bu pod ad re sem www.ka ra te.ko -
nin.pl. 

OLER

W wy ści gu swo ją eki pę wy sta wi ło
Ko niń skie Lu do we To wa rzy stwo Cy kli -
stów w skła dzie: Ma te usz Der czyń ski,
Da mian Droz dow ski, Ra fał Kle pac ki,
Ka mil Pa we lec, Adam Sta cho wiak. Tra -
sa IV eta pu roz po czy na ła się w Ka li szu,
a na te re nie re gio nu ko niń skie go wio -
dła przez Ka wę czyn, Tu rek, Tu lisz ków,
Żdża ry, Ży chlin i Ko nin. W ca łym wy -
ści gu bra ło udział 116 za wod ni ków. 

Z ko niń skiej piąt ki naj wyż sze miej -
sce na ko niec IV eta pu za jął Ra fał Kle -
pac ki – 12. po zy cja. Etap wy gra ny zo -
stał przez Alo isa Kan ko vskie go z CSC
Du kla Pra ha Cze chy. W kla sy fi ka cji
dru ży no wej KTLC Ko nin za jął 9. miej -
sce spo śród 16 star tu ją cych ekip, a naj -
lep szą oka za ła się AK TIO Gro up Mo -
sto stal. Naj wię cej pre mii, aż sie dem,

zdo był Grze gorz Pniak z ALKS Stal
Oce tix Iglo tex. 

IV eta po wi to wa rzy szy ło rów nież
Kry te rium Ulicz ne, roz gry wa ne na ul.
Pa de rew skie go w Ko ni nie. Ko la rze ry -
wa li zo wa li w trzech ka te go riach: żak
(4x1,8 km), mło dzik (7x1,8 km) oraz
ma sters (20x1,8 km). Na gro da mi w
tych za wo dach by ły Pu cha ry Par la men -
ta rzy stów Ko niń skich. 

Wy ni ki ko niń skich ko la rzy na
me cie IV eta pu wy ści gu:

12. miej sce - Ra fał Kle pac ki
26. miej sce – Adam Sta cho wiak
59. miej sce – Ma te usz Der czyń ski
98. miej sce – Da mian Droz dow ski
105. miej sce – Ka mil Pa we lec

BAS

Po kil ku let niej prze rwie do Ko ni na wró cił Ogól no pol ski Wy ścig Ko lar ski
„Szla kiem Bursz ty no wym Hel le na To ur 2011”. W mi nio ną so bo tę na uli cy
Pa de rew skie go fi ni szo wa li za wod ni cy wal czą cy w czwar tym eta pie raj du.

Ko la rze 
na Bursz ty no wym

Szla ku

F
o
t.
 B
. 
S
k
o
 n
ie
c
z
 n
y

Naj lep si w Cza plin ku
Za wod ni cy Re gio nal ne go Klu bu Ky oku shin Ka ra te -do Ko nin zdo by li dru ży no wo pierw sze miej sce w za wo dach o
pu char Cza plin ka dla dzie ci i mło dzie ży do 14 lat.
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