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czwartek, 6 maja 2010

Turniej młodych
szczypiornistów
Sześć szkół wystartowało w I Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Prezesa
SSRiR Start Konin, który odbył się w
konińskiej hali Rondo pod hasłem
„Gramy w ręczną”.

Organizatorami całodziennych zmagań była sekcja piłki ręcznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz sekcja piłki ręcznej Start Konin. W turnieju wzięli
udział uczniowie klas czwartych z sześciu szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie (opiekun Marek Salzman), Szkoły
Podstawowej nr 12 w Koninie (opiekun
Roman Czerniejewski), Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (opiekun Adam Małas), Szkoły Podstawowej ze Starego Miasta (opiekun Katarzyna Urbaniak), Szkoły Podstawowej z Kleczewa (opiekun

Piotr Szymański) oraz Szkoły Podstawowa nr 9 z Ostrowa Wlkp. (opiekun Paweł
Staszak). Całość podzielono na dwie grupy, w których rywalizowano o miejsca,
dające awans do gier półfinałowych.
W grupie A pierwsze miejsce zajął
zespół z Ostrowa Wlkp., zaraz za nim
uplasował się Kleczew, a trzecie miejsce
przypadło Szkole Podstawowej nr 3 z
Konina. W drugiej grupie (B) najlepsze
okazało się Stare Miasto, które wyprzedziło kolejno SP 12 i SP 15. W meczach
półfinałowych Ostrów pokonał SP 12
10:3, a SP Stare Miasto wygrała z SP Kleczew 6:1.
Finałowe mecze obfitowały w emocje. Jako pierwsze zmierzyły się szkoły: SP
3 oraz SP 15, które rozegrały mecz o miej-

Mistrzostwa ju-jitsu w Koninie
Finał Mistrzostw Ziemi Konińskiej
w Kata Ju-jitsu Parami w kategoriach dzieci i open uświetni jubileusz pięciolecia dwóch konińskich
klubów ju-jitsu: Bushido i Samuraj.

Klub Sportów Walki Bushido Konin i Uczniowski Klub Sportowy Samuraj Konin świętują w tym roku pię-

ciolecie istnienia i z tej okazji w sobotę,
8 maja, o godz. 11 odbędzie się w Gimnazjum nr 1 w Koninie, przy ul. Benesza 2 (stary Konin) finał Mistrzostw
Ziemi Konińskiej w Kata Ju-jitsu Parami w kategoriach dzieci i open. Zawodom towarzyszyć będą pokazy sztuk
walki. Wstęp wolny.

Znakomici w kyokushin-kan
Trzy wysokie lokaty wywalczyli zawodnicy z Konina podczas Mistrzostw Polski Południowej w Karate Kyokushinkan, które odbyły
się 24 kwietnia w Boronowie.

W kategorii kumite juniorów niedościgniony był Maciej Rybczyński, zajmując pierwsze miejsce, a w kategorii

kata chłopców znalazł się na miejscu
piątym. Również pierwsze miejsce wywalczyła w kata Alicja Rybczyńska. W
kumite dziewcząt w kategorii juniorek
Justyna Rybczyńska wywalczyła drugie
miejsce. Ta sama zawodniczka zajęła
czwartą pozycję w kata dziewcząt.
OLER

Zwycięstwo na finiszu
W ostatnim w tym sezonie meczu
konińskie seniorki wysoko pokonały zespół AZS AWF Katowice, czym
przypieczętowały czwarte miejsce
w ligowej tabeli.

I Centralna Liga Kobiet
MKS PWSZ KON-BET Konin - AZS

AWF Katowice 113:69 (32:13, 35:23,
27:17, 19:16). MKS PWSZ KON-BET
Konin: Paulina Misiek 28, Kamila Zientek 13, Aneta Maciejewska 13, Marta Libertowska 12, Katarzyna Motyl 11, Elżbieta Zawadka 11, Karolina Budeń 9, Karolina Kaczmarek 7, Paulina Czachor 5,
Aleksandra Pietraszek 4. NOZ

Judo: Z sukcesami
Piotr Kowalski z konińskiej czwórki
zdobył pierwsze miejsce w wadze
40 kg na Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Podstawowych w Judo,
które odbyły się w Poznaniu.

Małgorzata Wanat z SP nr 6 w Koninie zajęła czwarte miejsce w kategorii
wagowej 33 kg, a Radosław Przybyła z SP

nr 5 zajął miejsce piąte w kategorii wagowej 43. Świetnie spisał się Adrian Kałużniak z SP nr 3 walcząc dzielnie ze starszymi i większymi od siebie przeciwnikami. Piotrek Kowalski został również
wyróżniony statuetką dla najlepszych
zawodników w Wielkopolsce w 2009 r.
zajmując w tej kategorii trzecie miejsce.

sce piąte w turnieju. Ostatecznie jednobramkowe zwycięstwo przypadło konińskiej trójce 6:5. W meczu o miejsce trzecie spotkały się szkoły SP 12 oraz SP Kleczew i lepsza okazała się ta druga, wygrywając 8:2.
Finał rozegrano pomiędzy szkołą z
Ostrowa Wlkp. a szkołą ze Starego Miasta. Ostatecznie Ostrów zwyciężył 7:3,
wygrywając tym samym cały turniej.

Kolejność końcowa:
1. SP 9 Ostrów Wlkp.
2. SP Stare Miasto
3. SP Kleczew
4. SP 12 Konin
5. SP 3 Konin
6. SP 15 Konin

Karate:
Trzy medale
Kolejne trzy medale przywieźli
zawodnicy UKS Kleczew z IX
Międzynarodowego Turnieju Karate WKF Central Europe Open
w Bydgoszczy.

Najlepiej zaprezentowała się Natalia Nowak, która w finale spotkała
się z bardzo utytułowaną zawodniczką klubu „Olimp” z Łodzi Kamilą Wardą (Mistrzyni Polski, Mistrzyni Europy, Mistrzyni Świata). Bardzo wyrównany pojedynek nasza zawodniczka przegrała 1:2 i zdobyła
ostatecznie srebrny medal.

Juniorzy wywalczyli w Bydgoszczy dwa brązowe medale. Michał
Adamczyk, po długiej przerwie w
startach, na pewno może zaliczyć
ten występ do udanych. Brązowy
medal i kolejne doświadczenie to
duży krok w dobrze rokującej karierze. Martyna Albanowska, aktualna
wicemistrzyni Polski i reprezentantka kadry narodowej, potwierdziła
przynależność do ścisłej czołówki,
przegrywając nieznacznie jednym
punktem z późniejszą zwyciężczynią tej konkurencji. W walce o brąz
odniosła zasłużone zwycięstwo.
Bardzo dobrze zaprezentowali
się kadeci: Justyna Szmajdka, Szymon Frankowski, Wiktor Kluczykowski i Konrad Jankowiak. Oni
pierwsi rozegrali swoje konkurencje
i chociaż wrócili bez medali, to nawiązywali równorzędną walkę - brakło po prostu sportowego szczęścia.

Górnik nad Zdrojem
Piłkarze Avansu Górnika Konin pokonali na wyjeździe Zdrój Ciechocinek 2:1(1:0). Bramka dla Górnika
padła szybko bo już w 9 minucie
podanie głową na długi słupek Kamila Markowskiego wykorzystał
Arkadiusz Bajerski.

W 23 minucie przepięknym strzałem z około 30 metrów popisał się Bartosz Modelski, lecz piłka, po odbiciu się
od poprzeczki, wyszła poza boisko. Kolejną groźną sytuację piłkarze Górnika
stworzyli w 76 minucie, ale - choć z trudem - bramkarz wybił atomowe uderzenie z dystansu Mateusza Witkowskiego, a nadbiegający Paweł Błaszczak
reklama

minął się z piłką i nie zdołał dobić. W
84 minucie Mateusz Witkowski fantastycznie podał na lewe skrzydło do Łukasza Bilskiego, który ostro dośrodkował piłkę na piąty metr, a tam nabiegł
Paweł Błaszczak, który umieścił piłkę w
bramce Anuszewskiego. W doliczonym czasie gry honorową bramkę dla
gospodarzy zdobył z bliskiej odległości
Michał Witkowski. Górnicy rozegrają
dwa kolejne mecze na wyjazdach w Koronowie oraz Swarzędzu. Relacje z obu
meczów można będzie śledzić w oficjalnym serwisie avansgornik.lm.pl,
którego partnerem jest portal LM.pl.
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