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Szachowe srebro
W dniach 19-28 marca w Wiśle
rozgrywane były Mistrzostwa Polski
Juniorów do lat 10 i 12. Do rywalizacji
przystąpiło 209 najlepszych zawodników z całego kraju, podzielonych na
cztery kategorie wiekowe - juniorzy i
juniorki do lat 10 i 12. UKS Smecz Konin reprezentowali Weronika Momot
w kategorii juniorek do lat 10 oraz bracia Adam i Piotr Śnihurowie w grupie
juniorów do lat 12.
Już sam występ w finale był wielkim sukcesem naszych zawodników,
którzy (z wyjątkiem Piotrka) musieli
pokonać po drodze wiele eliminacji.
Najlepiej z nich spisał się Piotr Śnihur,
który zdobył srebrny medal w klasyfikacji juniorów do lat 12. Jest to największe w historii naszego klubu osiągnięcie w rozgrywkach indywidualnych w szachach klasycznych.
Piotrek rozpoczął zmagania od
przegranej w pierwszej rundzie, jednak z rundy na rundę spisywał się coraz lepiej, ogrywając swoich przeciwników z dużą łatwością. Tak szedł aż do
samego końca, gdzie - przed ostatnią
rundą - zajmował drugie miejsce z taką
samą liczbą punktów, co lider Filip Delekta ze Stilonu Gorzów. W ostatniej
rundzie Piotrek rozgrywał korespondencyjny pojedynek z Filipem. W
przypadku gdyby Filip wygrał, bez
względu na wszystko byłby on pierwszy. Na całe szczęście Filip partię zremisował. Widząc ten wynik, Piotrek
zdobył przewagę i doprowadził do wygranej pozycji. Jednak, jak to się zdarza
jeszcze u tak młodych zawodników,
zdenerwowanie dało o sobie znać.
Gdy wydawało się, że partia idzie ku
pomyślnemu końcowi, Piotrek podstawił wieżę, w konsekwencji przegrywając partię.

- Drugie miejsce to ogromny sukcesem naszego zawodnika i daje mu
możliwość uczestniczenia w Mistrzostwach Europy, które we wrześniu odbędą się w Gruzji - mówi opiekun młodych szachistów Kamil Szadkowski.
Weronika Momot, która - przypomnijmy - startowała wśród juniorek do
lat 10, miała podobny początek rozgrywek jak Piotrek: przegrana w pierwszej
rundzie, w której już posiadała przewagę figury. Porażka jednak jej nie podłamała i Weronika zaczęła wygrywać kolejne partie. Po trzech kolejnych zwycięstwach przegrała dopiero w piątej
rundzie. W sumie zdobyła 6,5 pkt. i zajęła siedemnaste miejsce. Dla Weroniki
był to dopiero pierwszy tak duży i poważny turniej i miejmy nadzieję, że jej
spory już talent będzie się w dalszym
ciągu tak dobrze rozwijał.

W niedzielę, 28 marca rozegrane
zostały trzy mecze futsalu. Podsumowano również sezon pierwszej i
drugiej ligi.

Rywalizujący w tej samej grupie
Adam Śnihur nie sprostał rywalom i
zdobył tylko trzy punkty, ale jego opiekunowie mają nadzieję, że doświadczenie zdobyte w tych mistrzostwach
przyniesie efekty w dalszym szachowym rozwoju Adama.
- Mamy nadzieję, że większość
dzieci pójdzie w ślady Piotrka - dodaje
Kamil Szadkowski - odnosząc również
bardzo cenne sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Kolejną szansą na zdobycze medalowe będą
Mistrzostwa Polski w szachach szybkich, które odbędą się w lipcu w Warszawie oraz Puchar Polski do lat 8, który odbędzie się pod koniec kwietnia w
Międzyzdrojach, a w którym wystąpi
kolejny nasz reprezentant Jacek Miętkiewicz.

Drużyna SMAG zwyciężyła w meczu
o superpuchar z zawodnikami AnnStalu
4:2. Dwie bramki dla drużyny zwycięskiej
zdobył Sebastian Kubacki natomiast po
jednej bramce zdobyli Krzysztof Majewski oraz Krystian Andrzejczak. Bramki dla
przegranych zdobyli Patryk Grabowiecki i
Rafał Szkudelski. Z kolei w meczu barażowym Jacol pokonał Otis 2:0. Dwie bramki
dla Jacola zdobył Artur Rachuba.
Na zakończenie odbył się mecz pokazowy między pierwszą a drugą ligą. Zawodnicy drugoligowi pokonali swoich
przeciwników 8:6. Bramki dla zwycięzców strzelali: Tomasz Markiewicz, Przemysław Skibiszewski, Adam Markiewicz,
Łukasz Łajdecki. Dla zespołu pierwszoligowego bramki zdobyli: Mateusz Mroziński, Damian Tylak, Robert Bugaj, Artur
Rachuba.
Królem strzelców pierwszej ligi został
Mateusz Mroziński (SMAG), który zdobył 31 bramek. Najlepszym zawodnikiem
został Robert Bugaj z Cosmosu Spedycja.

KASZ

Podczas rozegranych w Bydgoszczy XXX Mistrzostwa Polski Seniorów Karate WKF dwa brązowe medale zdobyła Natalia Nowak.

Od lewej: Piotr, Adam i Weronika

W mistrzostwach wzięli udział Natalia Nowak i Tymoteusz Stanc, który
zakończył walki w fazie eliminacyjnej.
natomiast bardzo duże wyzwanie czekało Natalię w kumite w kategorii wagowej do 61 kg. W czasie walki o wejście do ścisłego finału po jednej z akcji
Natalii doszło do kontaktu (zabronione), w wyniku czego przeciwniczka
znalazła się na macie. Po konsultacja z
lekarzem zapadła decyzja, że rywalka
Natalii nie może dalej walczyć i nasza
zawodniczka musiała zadowolić się brązowym medalem.
reklama

Mistrzostwa
Polski
Kyokushinkan

Natomiast tytuł najlepszego bramkarza
pierwszej ligi otrzymał Jacek Wojdęcki
(PPH Stolarek Auto Trans).I Liga - tabela
1. AnnStal 31 pkt
2. SMAG 31 pkt
3. Bawa - Dolina Nidy 27 pkt
4. Cosmos Spedycja 18 pkt
5. PPH Stolarek - Auto Trans 18 pkt
6. ME Wielkopolska 13 pkt
7. Jacol 13 pkt
8. AGTOS 12 pkt
Tytuł króla strzelców oraz najlepszego
zawodnika drugiej ligi zdobył Przemysław
Skibiszewski z Motoru MZK, który strzelił 32 bramki. Najlepszym bramkarzem
został Artur Chmiel (Konimpex).
II LIGA - tabela
1. Motor MZK 46 pkt
2. Konimpex 35 pkt
3. ZNC Obuwie 33 pkt
4. Otis 31 pkt
5. XXL Zatorze 30 pkt
6. Fugo Odlew 28 pkt
7. Gruby Benek 23 pkt
8. Turplan 15 pkt
9. RKN Tomiz 13 pkt
10. Host 7 pkt

Karate: Dwa razy brąz

Fot. ARCHIWUM

Piotr Śnihur z UKS Smecz Konin
został srebrnym medalistą Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach do lat 12. To największy
sukces klubu w jego dziejach.

Futsal: Podsumowanie sezonu

Wygrana
seniorów Startu

Czworo zawodników z Konina
wzięło udział w VII Mistrzostwach
Polski Seniorów Kyokushinkan,
które odbyły się w sobotę w hali
MOSiR w Chełmie.

Trzecioligowi seniorzy zwyciężyli w
niedzielnym meczu przewagą
dwóch bramek. Natomiast juniorom młodszym i młodzikom nie powiodło się podczas spotkań rozgrywanych w ubiegłym tygodniu.

W kumite juniorów 17-18 lat
Konin reprezentowali Justyna Rybczyńska, która zajęła trzecie miejsce
w swojej kategorii wagowej oraz
Krzysztof Majchrzak, który uplasował się na szóstym miejscu. W kata
pokazali się Mateusz Więckowski,
który zajął miejsce piąte oraz Radosław Napierała, który uplasował się
na ósmej pozycji.
Jednym z sędziów Mistrzostw
był trener Regionalnego Klubu Kyokushinkan Karate w Koninie sensei
Wiesław Więckowski 2 dan.
W turnieju wzięli udział zawodnicy zrzeszeni w klubach PFKK jak i
w zaprzyjaźnionych federacjach IFK
Kyokushinkai oraz Shinkyokushin.
Część finałową mistrzostw otworzył
shihan Bogusław Jeremicz (5 dan),
prezes Polskiej Federacji Kyokushin-kan Karate-do.

Konińscy seniorzy zmierzyli się w
niedzielę z zespołem Lubienianki Lubień Kujawski. Zawodnicy z Lubienia
zdecydowali się na indywidualne krycie Łukasza Cieślaka, co spowodowało,
że gra konińskich zawodników opierała
się głownie na szarpanej grze w ataku i
indywidualnych akcjach poszczególnych zawodników. Mecz zakończył się
zwycięstwem Startu 29:27 (14:11).
Skład: Tomasz Koszara, Artur Domiński, Marek Salzman (5), Filip Białas
(2), Tomasz Trojanowski (1), Dawid
Siekacz (4), Piotr Bąkowski, Zbigniew
Jarecki, Mariusz Czerniejewski (2),
Piotr Chojnacki, Janusz Kostrzewa (2),
Krzysztof Cybulski, Łukasz Cieślak (9),
Tomasz Garbarczyk, Marcin Mazurek
(2), Patryk Larek (2).
Dwa mecze przegrali nasi juniorzy
młodsi. KPR Wolsztyniak Wolsztyn
pokonał naszych szczypiornistów

34:25 (18:14). Natomiast lider rozgrywek MKS Nielba Wągrowiec zwyciężył
34:29 (12:15).
W obu meczach grali: Artur Domiński, Jakub Kujawiński, Bartosz Wachowski, Maciej Roszak (1, 0), Arkadiusz Gromada (0, 4), Adam Kujawiński (6, 0)Mariusz Czerniejewski (6,
12), Bartosz Cienkuszewski (8, 2),
Piotr Krzymiński (2, 3), Michał Pawlaczyk (1, 3), Piotr Chojnacki (1, 5).
Młodzicy po dramatycznym meczu ulegli Nielbie Wągrowiec 21:22
(13:11). Podopieczni trenera Radosława Wrzesińskiego prowadzili dwoma,
trzema bramkami przez 45 minut meczu. W końcówce kilka niecelnych rzutów koninian pozwoliło rywalowi przeważyć szalę zwycięstwa na swoją korzyść
Skład: Mateusz Pawlak, Patryk Stuczyński, Filip Biniewicz (3), Maciej Rolnik (2), Patryk Urbański, Adam Pietrzyk (1), Grzegorz Stawicki (8), Adrian Marszałek, Wojciech Mikołajczyk,
Adrian Bobek, Sirenko Mykola (1), Bartłomiej Szczap.
MAS

Na szczęście to nie był dla Natalii
koniec mistrzostw, bo została jeszcze
kategoria open. Po bardzo trudnych
walkach eliminacyjnych, gdzie pokonała między innymi mistrzynię świata Kamilę Wardę z Łodzi, Natalia stanęła do
decydującego starcia o finał. Tym razem, pomimo przewagi Natalii i ciągłych ataków, jej techniki nie znalazły
uznania u sędziów na zaliczenie jako
punktowane i walka zakończyła się wygraną przeciwniczki 1:0.
Pojedynek o brązowy medal, to zacięta walka z Wiolettą Cichoń ze Szczecina. Zasłużone zwycięstwo 3:1 to nagroda za jej upór, hart ducha i wolę zwycięstwa.
NA

