sport 7
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Szachy z Mikołajem

W turnieju, w którym prym wiedli
zawodnicy UKS Smecz Konin, wzięło
udział 43 zawodników. Oprócz gospodarzy, przy szachownicach zasiedli
młodzi szachiści z Goliny, Ostrowitego,
Przyjmy, Radoliny, Kawnic i Ostrowa
Wielkopolskiego.
Zawodników podzielono na trzy
grupy: „Młode talenty”, „Przyszli mistrzowie” i „Pierwszy krok”. W dwóch
pierwszych grupach grano siedem
rund po 15 minut na zawodnika, natomiast w najmłodszej, w której rywalizowały przedszkolaki, tylko cztery rundy.
W grupie „Młode talenty” (zawodnicy posiadający już kategorie szachowe, urodzeni w latach 1991-2000) wystąpiło 16 zawodników. Zwycięzcą został Marcin Król z UKS Smecz Konin,
który wygrał wszystkie siedem partii.
Najbardziej emocjonująca była druga
runda, w której zmierzył się z Ignacym
Leśkiewiczem: gdy dawał rywalowi mata, zegar wskazywał sześć sekund do
końca partii. Na podium znaleźli się
również: Kacper Zywert (SP Ostrowite) i Daniel Mijalski (UKS Smecz Konin), natomiast najlepszą juniorką okazała się, reprezentująca gospodarzy,
Weronika Momot.

W grupie „Przyszli mistrzowie” zagrali posiadacze piątej i niższych kategorii szachowych, urodzeni w roku
2001 lub młodsi. Wystąpiło 20 zawodników, a zwycięzcą okazał się reprezentant konińskiego klubu Marcin Brzeziński. Na drugim miejscu uplasował
się Hubert Gibasiewicz (OTSz Ostrów
Wielkopolski) i Kamil Robak (UKS
Smecz Konin). Najlepszą zawodniczką

Weronika Chęcińska i Marysia Licheniak

Koszykówka:
Ugorski
bezkonkurencyjny Przegrana młodzież
Cztery medale: dwa złote, srebrny i
brązowy przywieźli koninianie z zawodów III edycji Pucharu Polski
Submission Fighting ADCC.

W kategorii junior/początkujący
do 60 kg koninianie stanęli na wszystkich stopniach podium. Po wewnętrznej rywalizacji pierwsze miejsce wywalczył Kamil Lamprycht, drugie Mateusz
Wróbel, a trzecie Mariusz Kałużny.
W kategorii junior/początkujący do
65 kg Adam Ugorski, zajmując pierwszą lokatę, po raz kolejny udowodnił, że
nie ma sobie równych. O jego przewadze najlepiej świadczy fakt, że większość walk wygrał przed czasem, zmuszając przeciwników do poddania się.
WIK

została Zosia Szkudlarek z SP nr 3 w
Koninie.
W grupie „Pierwszy krok” wystąpiła siódemka dzieci z Konina. Po zwycięstwo sięgnęła sześcioletnia Dominika
Momot, wyprzedzając czteroletniego
Wiktora Robaka i sześcioletnią Weronikę Chęcińską. Kolejne miejsca zajęli:
Kacper Sorbian, Marysia Licheniak, Rozalia Figura i Agata Popkowska.

Konińscy koszykarze rozegrali w minionym tygodniu cztery spotkania.

3 grudnia seniorzy pokonali zespół
MKK Gniezno 102:72. Ich śladem poszły seniorki, które 5 grudnia nie dały
szans drużynie AZS II Gorzów Wlkp.,
wygrywając 84:70. Po tym zwycięstwie
panie w tabeli rozgrywek I centralnej ligi zajmują drugie miejsce.
Nieudany występ zanotowali za to
kadeci A (MKS Gimnazjum nr 6 Konin), którzy w pojedynku z MKS MOS
Słupca doznali dotkliwej porażki
42:107. Na poszczęściło się również kadetkom A II (MKS Gimnazjum nr 6
Konin II), które uległy drużynie Nati
Poznań 46:53.
WIK

Juniorzy z Konina
mistrzami szabli
Zawodnicy Konińskiego Klubu
Szermierczego zwyciężyli w II Pucharze Polski juniorów młodszych
w szabli.

Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Daria Kamińska, pokonując w finale Nicolę Szumilas z AZS AWF
Warszawa. Na podium stanęły również dwie reprezentantki TMS Sosnowiec: Karolina Walczak i Kinga
Dróżdż.
W szabli mężczyzn najwyższy
laur zdobył Artur Staszak, który
15/12 pokonał Ryszarda Szumika z
Katowic. Kolejne miejsca zajęli Damian Dzwoniarski z KKSZ i Kamil
Marzec z Sosnowca.
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reklama

PIŁKA RĘCZNA

Młodzicy: 10 grudnia, godz.
16, Start Konin - Grunwald Poznań
Seniorzy: 13 grudnia, godz. 16,
Start Konin - Alfa Strzelno
Oba mecze odbędą się na hali
Rondo

KOSZYKÓWKA

Seniorki: 13 grudnia, godz. 17,
MKS PWSZ KON-BET Konin - KS
Piaseczno
Seniorzy: 13 grudnia, godz. 15,
STK Wilki Morskie Szczecin - MKS
PWSZ Konin
Juniorzy: 10 grudnia, godz.
17.30, MKS Pak Serwis Konin - PYRA II Poznań

Zwycięstwa seniorów i juniorów
młodszych to bilans spotkań, jakie zawodnicy Startu rozegrali w
miniony weekend.

Fot. ARCHIWUM

Najmłodsi uczestnicy Mikołajkowego Turnieju dla Juniorów w szachach, rozegranego 5 grudnia w
Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie, mieli po... cztery lata.

Wygrana
szczypiornistów

12 grudnia, godz. 12, Stal
Ostrów - MKS PAK Serwis Konin
Kadetki AI, 13 grudnia, godz.
12, MKS Gimnazjum nr 6 Konin I
- SZOK Bojanowo
Młodziczki starsze 11 grudnia,
godz. 16, MKS Gimnazjum nr 6
Konin – Kasprowiczanka Ostrów
Wlkp.
Młodzicy starsi, 12 grudnia,
godz. 10, Kasprowiczanka Ostrów
Wlkp. - MKS Gimnazjum nr 6 Konin

KICK-BOXING

Puchar Polski, 12 grudnia,
godz. 16, Środowiskowa Hala Sportowa przy Gimnazjum w Ślesinie.

Wprawdzie spotkanie z Cuiavią
Inowrocław zakończyło się wynikiem
27:21, ale na parkiecie nie było widać
różnicy, jaka dzieli oba zespoły w lidze.
Zajmujący ostatnie miejsce w tabeli
goście, rozpoczęli mecz bez kompleksów i w 9 minucie remisowali ze Startem 3:3. W tym momencie do bramki
wszedł Marek Salzman, który powrócił do zespołu po dwutygodniowej
przerwie. Choć bramkarz Startu rewelacyjnie bronił rzut za rzutem (w tym
trzy rzuty karne), koninianie nie potrafili przeprowadzić skutecznego ataku. W efekcie w 25 min. meczu Start
prowadził z Cuiavią jedynie jedną
bramką (9:8). Kolejne skuteczne interwencje Marka Salzmana pozwoliły jednak wyprowadzić bezpośrednie kontry, które celnie wykończył Adam Kujawiński. Pierwsza połowa zakończyła
się prowadzeniem Startu 13:9.
W drugiej części meczu konińscy
szczypiorniści w ciągu dwunastu minut doprowadzili do sześciobramkowego prowadzenia 19:13. Niestety,
chwila przestoju wystarczyła, by przeciwnik zbliżył się do Startu na dwie
bramki 20:18. Końcówka należała
jednak do gospodarzy. Skutecznie w
ataku do bramki rzucali kolejno: To-

masz Trojanowski, Mariusz Czerniejewski i Marcin Mazurek. Ostatecznie
mecz zakończył się zwycięstwem Startu 27:21.
Dzień wcześniej, bardzo dobry
mecz rozegrali juniorzy młodsi Startu, którzy wysoko pokonali UKS Lider Swarzędz 33:18 (17:7). Sobotni
mecz rozstrzygnął się praktycznie w
pierwszych 20 minutach. Koninianie
odskoczyli od rywali na osiem bramek
(12:4) i to dostatecznie zniechęciło zawodników Lidera. W tym okresie skuteczną grą imponowali zwłaszcza
bramkarz Artur Domiński oraz zawodnicy z pola: Adam Kujawiński i
Bartosz Cienkuszewski. Domiński
bardzo dobrze bronił, a Kujawiński i
Cienkuszewski skutecznie i często trafiali do siatki rywali. Z minuty na minutę Start zwiększał swoją przewagę,
prowadząc po pierwszej połowie 17:7.
Druga odsłona nie przyniosła niespodzianki. Gospodarze w dalszym
ciągu powiększali różnicę bramkową,
uzyskując w efekcie prowadzenie
33:18. Lider Swarzędz to zespół, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę
z piłką ręczną. Miło było oglądać dobrze grających podopiecznych Łukasza Cieślaka, tym bardziej, że jeszcze
trzy lata temu Start znajdował się w
takiej samej sytuacji co Lider Swarzędz.
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Kyokushin w natarciu
Od października tego roku Regionalny Klub Karate Kyokushin Konin zaczął treningi w nowej, własnej sali. To przedsięwzięcie bez
wątpienia wpłynęło na ostatnie
sukcesy zawodników.

Koninianie udanie zaprezentowali
się już na rozgrywanych w Turku zawodach Pucharu Polski, gdzie wywalczyli
drugie miejsce drużynowo w walkach
kumite i trzecie w kata oraz zajęli czołowe lokaty w walkach indywidualnych.
Sukcesem zakończyły się także Mistrzostwa Polski Północnej Karate Kyokushinkan w Czaplinku, rozegrane 5
grudnia. W stosunkowo skromnej obsadzie reprezentacja Konina wywalczy-

ła czwarte miejsce drużynowo w kumite. W kategorii 13-14 lat niedościgniony był Maciej Rybczyński, zdobywca
pierwszego miejsca. Z kolei w kategorii
17-18 lat (do 70 kg) zabłysnął Sebastian Bąk, który po dobrej walce finałowej zajął drugie miejsce, a na trzecim
uplasował się jego kolega Krzysztof
Majchrzak.
W tej samej kategorii wiekowej, ale
powyżej 70 kg, doskonale spisał się Paweł Stasiak, który ostatecznie zajął trzecie miejsce, ale - co warto podkreślić –
walczył z zawodnikami o 30 kg cięższymi. W kumite dziewcząt, w kategorii
15-16 lat, trzecie miejsce wywalczyła
Justyna Rybczyńska.
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