rozmaitości 7
Zwycięstwo juniorów

czwartek, 11 lutego 2010
Ky oku shin -Kan Ka ra te -do

Mistrzostwa w Koninie
Mistrzostwa rozegrano w dwóch
konkurencjach dla juniorów: kata i kumite z podziałem na kategorie wiekowe
i wagowe. Oprócz juniorów w zmaganiach wzięli udział seniorzy. Poziom
wyszkolenia zawodników zwłaszcza w
kumite znacznie się podniósł. Wiele
walk było dość ekspresyjnych i ciekawie
prowadzonych. Pojawiło się kilku dobrze zapowiadających się zawodników
zwłaszcza z nowych klubów, które niejednokrotnie po raz pierwszy wystawiły swoje reprezentacje na tym turnieju.
Mistrzostwa wygrała drużyna z
Turku tak w kata, jak w kumite. Gospodarze turnieju, klub z Konina, w kata
był czwarty, a w kumite zajął miejsce
tuż za Turkiem. Indywidualnie w kata
zawodnicy z Konina uplasowali się na
następujących miejscach:
kata do 10 lat: 4 miejsce Szymon
Płuciennik;
kata do 16 lat: Justyna Rybczyńska;
kata open mężczyzn: 2 miejsce Mateusz Więckowski oraz 3 miejsce Radosław Napierała.
W kumite juniorów klub z Konina
zajął następujące miejsca:
reklama

kategoria do 55 kg: 1 miejsce Maciej Rybczyński oraz 3 miejsce Joachim
Czekała;
kategoria do 60 kg: 2 miejsce Dominik Hofman;
kategoria do 16 lat open dziewczat:
3 miejsce Justyna Rybczynska;
kategoria 17-18 lat do 65 kg: 1
miejsce Krzysztof Majchrzak.
W kumite seniorów:
kategoria do 70 kg: 3 miejsce Paweł
Stasiak;
kategoria do 80 kg: 2 miejsce Radosław Napierała;

Podopieczni Łukasza Cieślaka rozpoczęli mecz od przestrzelonego rzutu
karnego. Kolejne minuty należały do
gości, którzy łatwo objęli prowadzenie
3:0. Przez dziewięć pierwszych minut
Start nie potrafił znaleźć recepty na
obronę Tęczy. Niemoc strzelecką przełamał dopiero Mariusz Czerniejewski,
który rzutem z podłoża pokonał bramkarza gości. W końcówce cztery bramki pod rząd zdobył lewoskrzydłowy
Bartosz Cienkuszewski i to dzięki niemu drużyna schodziła do szatni z jednobramkową tylko stratą do Tęczy

kategoria powyżej 80 kg: 2 miejsce
Mateusz Więckowski, a 3 miejsca zdobyli Jacek Kałecki i Jakub Dąbrowski.
Współorganizatorem Mistrzostw
był Urząd Miejski w Koninie, Starostwo Powiatowe, piekarnia Konbag,
Hydrostal, Elektrik. Patronat nad imprezą objął wojewoda Piotr Florek, który wspólnie z Henrykiem Kuśmirkiem,
kierownikiem Wydziały Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie, otworzyli mistrzostwa.
SKA

11:12. W drugiej połowie juniorzy
Startu zdecydowanie poprawili grę w
obronie. W ataku na środku pojawił się
natomiast Mariusz Czerniejewski,
który wypracowywał swoim kolegom
doskonałe sytuacje do zdobywania
bramek. W 50. minucie meczu podopieczni Łukasza Cieślaka prowadzili
już 25:20. W ostatnich minutach obraz gry nie uległ zmianie i ostatecznie
Start pokonał Tęczę 32:26. Do składu
po rocznej przerwie spowodowanej
kontuzją kolana wrócił Michał Pawlaczyk. Gratulujemy Michałowi wytrwałości i zaangażowania. Życzymy
szybkiego powrotu do wysokiej formy
i wielu zdobytych bramek.
OLER

Koszykówka: Horror przed zwycięstwem
Trzy zwycięstwa i jedną porażkę odnotowały podczas minionego weekendu konińskie zespoły koszykówki.

Fot. ARCHIWUM

W Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie odbyły się 6 lutego mistrzostwa
Polski Zachodniej Kyokushin-Kan
Karate-do. Wzięło w nich udział
110 zawodników reprezentujących
18 oddziałów znajdujących się w
tym regionie. Organizatorem Mistrzostw był Regionalny Klub Karate Kyokushin Konin.

W pierwszym po feriach meczu juniorzy młodsi Startu Konin pokonali na własnym parkiecie Tęczę Kościan I 32:26.

Kolejny dreszczowiec zafundowały
sobie konińskie seniorki. Po pełnym dramaturgii meczu pokonały w sobotę, 6
lutego w Gdańsku miejscowy AZS
66:64.
I Centralna Liga Kobiet: AZS Uniwersytet Gdański - MKS PWSZ KON-BET Konin 64:66 (23:12, 15:19,
14:20, 12:15).
MKS PWSZ KON-BET Konin: Paulina Misiek 27, Katarzyna Motyl 10,
Elżbieta Zawadka 8, Agata Rafałowicz
5, Aneta Maciejewska 4, Hanna Steciuk
4, Aleksandra Pietraszek 4, Marta Libertowska 2, Karolina Budeń 2.
Starsza grupa konińskich kadetek

„A” uległa na własnym parkiecie zespołowi Szok Bojanowo, natomiast młodsze
kadetki „A” bardzo pewnie pokonały w
meczu ligowym koleżanki z Rawicza.
MKS Gimnazjum nr 6 Konin II Szok Bojanowo 58:81 (18:17, 16:21,
14:17, 10:26)
MKS Gimnazjum nr 6 Konin I –
UKS Olimp Rawicz 111:40 (27:12,
31:5, 26:12, 27:11)
Z kolei konińscy młodzicy, rozpoczynający dopiero swoją przygodę z koszykówką, pokonali na wyjeździe MKS
MOS Słupca, rewanżując się za porażkę
w pierwszym meczu.
MKS MOS Słupca – MKS Gimnazjum nr 6 Konin 55:67 (17:29, 12:4,
10:13, 16:19).
OLER

