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czwartek, 17 marca 2011

Puchar
w karate

Bawa mistrzem
Konińskiej
Ligi Futsalu
W przedostatniej kolejce Konińskiej Ligi Futsalu, Bawa Dolina Nidy rozbiła ZNC Obuwie 12:0. Tym
samym zapewniła sobie mistrzostwo I ligi futsalu.

Do rozegrania konińskim futsalowcom została jedynie zaległa, 15. kolejka,
lecz już w tym momencie wiadomo,
kto zdobędzie pierwsze miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej. Bawa Dolina Nidy wyprzedza drugi Smag o 6
punktów i tym samym już zapewniła
sobie mistrzostwo. Wicelider także nie
musi obawiać się o swoje miejsce –
Smag wyprzedza AnnStal o 4 punkty.
AnnStal podczas ostatniego weekendu
znacznie przybliżył się do utrzymania
miejsca na podium, pokonując czwarty
Motor MZK 7:2. Pewnymi kandydatami do spadku z I ligi są ZNC Obuwie i
PPH Stolarek, które zajmują dwa ostanie miejsca w tabeli.
Bardziej zacięta rywalizacja toczy
się w II lidze. Dwóch kandydatów do
mistrza wygrało swoje spotkania w 18.
kolejce II ligi – XXL Zatorze pokonał
Fabrykę Wnętrz 15:5, a RKN Tomiz
zwyciężył w meczu z Uniqą 4:2. Zatorze ma dodatkowo jeden mecz rozegra-

W sali Szkoły Podstawowej numer
9 odbył się w sobotę I Otwarty Puchar Wielkopolski w Karate Kyokushin. W zawodach udział wzięło
prawie 70 zawodników, reprezentujących różne sztuki walki.

ny mniej, co może przyczynić się do
ostatecznego zwycięstwa tej drużyny w
II lidze.
I liga ostatnią kolejkę rozegra 19
marca, dodatkowo mecz Motor MZK –
Jacol odbędzie się dzień później. II liga
natomiast zakończy swoje rozgrywki
20 marca rozgrywając 17. kolejkę,
dzień wcześniej odbędą się za to mecze
kolejki 15. BAS

Puchar Wielkopolski rozegrano w
dwóch konkurencjach dla juniorów
grapp ling i kumite z podziałem na kategorie wiekowe i wagowe. Oprócz juniorów w zmaganiach wzięli udział seniorzy. Byli to zawodnicy takich stylów
jak shotokan, MMA, capoeira i kyokushinkan, reprezentujący województwa
zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie oraz wielkopolskie. Nie zawiodła również konińska publiczność, która dopisała, mimo skromnych warun-

17. kolejka I ligi:
Uniqa - Fugo Odlew 2:3
Cosmos Spedycja - Konimpex 1:6
PPH Stolarek - SMAG 2:5
ZNC Obuwie - AnnStal 2:3

ków i małej liczby miejsc siedzących,
dopingując z zapałem zawodników.
Wszystkie walki kumite, zarówno
juniorów jak i seniorów, były rozgrywane w formule full contact z tym wyjątkiem, że juniorzy walczyli w ochraniaczach, które zabezpieczały ich przed
kontuzjami.
- Poziom wyszkolenia zawodników
zwłaszcza w kumite znacznie się podniósł – ocenił Radosław Napierała z Regionalnego Klubu Karate Kyokushin,
który był organizatorem turnieju. Wiele walk było ekspresyjnych i ciekawie prowadzonych. Pojawiło się kilku
dobrze zapowiadających się zawodników, zwłaszcza wśród najmłodszych
uczestników turnieju.
RAD

dziej zacięty pojedynek przyszło mu
stoczyć z Tomaszem Jabłońskim (SAKO Gdańsk), którego pokonał w półfinale 3:2. Takim samym rezultatem
skończyła się jego finałowa walka z Kamilem Szeremetą z BKS Hetmana
Białystok. To już trzecie mistrzostwo
Polski Igora Jakubowskiego w jego karierze.
BAS

BAS

Jacol - Cosmos Spedycja 2:3
Konimpex - PPH Stolarek 7:3
Bawa Dolina Nidy - ZNC Obuwie 12:0
AnnStal - Motor MZK 7:2

II liga:
Łowcy Bramek - Gruby Benek 1:6
XXL Zatorze - Fabryka Wnętrz 15:5
RKN Tomiz - Uniqa 4:2
Fugo Odlew - AGTOS 2:1

Fot. B. Skonieczny

Tytuł dla Igora

reklama

Zacięty mecz
siatkarek
Po dwóch finałowych porażkach
siatkarki KTPS Konin odniosły
pierwsze zwycięstwo. W meczu z
MKS MDK Trzcianką wygrały 3:1.

Na półmetku rywalizacji w grupie
finałowej III ligi B kobiet konińskie zawodniczki zajmują ostatnie miejsce w
tabeli z 4 punktami na koncie. W sobotę uczyniły pierwszy krok do poprawy
swojej sytuacji – wygrały z sąsiadującym w tabeli MKS MDK Trzcianka.
Pierwszy set wygrały 25:18, ale druga
część spotkania to wygrana ekipy gości
identycznym bilansem punktowym.
Decydującym był trzeci set, który koninianki nieznacznie wygrały – 25:23.
Drużyna MKS MDK Trzcianka nie nawiązała już tak wyrównanej walki w
ostatnim secie i ponownie przegrała
18:25.
Konińskie siatkarki tracą obecnie 3
punkty do przedostatniego MKS MDK
Trzcianka. W najbliższym czasie zagrają jeszcze wyjazdowe spotkania z liderem tabeli SKF KS Poznań oraz ponownie z MDK MKS Trzcianką, a u siebie
podejmą Energetyka Poznań.
BAS

W ćwierćfinale wychowanek Zagłębia Konin pokonał pewnie Adama
Kośmidera z Tygrysa Elbląg 5:0. Bar-

W wyrównanym pojedynku III ligi
piłki ręcznej mężczyzn, seniorzy
Startu Konin ulegli UKS Salus
Przedecz 28:32.

Początek spotkania to przewaga gości, którzy dzięki skutecznym rzutom
Adama Nowakowskiego i Dawida Hoang Van prowadzili z koninianami 8:3.
Od 15. minuty Start grał w osłabieniu
po tym, jak indywidualną karę dostał
Krzysztof Majchrzak. Rzut karny dla
Salusa wykorzystał Dawid Hoang Van.
W kolejnych minutach grający w przewadze Salus tracił kolejne bramki i dystans zmniejszył się do 6:8. W 21 minucie rzut karny dla Konina wykorzystał Tomasz Trojanowski i Start przegrywał tylko jedną bramką. Pierwsza
połowa zakończyła się wygraną Salusa
15:14.
Druga połowa zaczęła się od wyrównanej walki. Kolejno do remisu doprowadzali Dawid Siekacz, Tomasz
Trojanowski i Tomasz Panek. W 36 minucie dwa razy na listę strzelców wpisał
się Wiktor Zasada, a na trzybramkowe
prowadzenie wyprowadził gości Adam
Nowakowski. Dopiero w 50 minucie
dwa trafienia Huberta Woźniaka doprowadziły do remisu po 25. Wtedy
wykluczony został Patryk Larek i koninianie grali w osłabieniu. Przez ostatnie
cztery minuty Salus rzucił jeszcze cztery bramki i wygrał całe spotkanie
32:28.
Start Konin: Tomasz Koszara, Zbigniew Jarecki, Tomasz Trojanowski (7),
Piotr Chojnacki (1), Mariusz Czerniejewski, Arkadiusz Gromada, Hubert
Woźniak (3), Krzysztof Majchrzak (3),
Adam Kujawiński, Tomasz Garbarczyk, Dawid Siekacz (3), Patryk Larek,
Marcin Mazurek (2), Łukasz Cieślak
(7), Tomasz Panek (2).

18. kolejka ligi futsalu:
I liga:

W pojedynkach finałowych 82 Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie
zaprezentowało się trzech wychowanków konińskiego Zagłębia. Tytuł mistrzowski zdobył Igor Jakubowski, reprezentujący Poznański
Klub Bokserski.

Zacięty
mecz
Startu

