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czwartek, 20 maja 2010

Karate w Malanowie
Dziesiątka karateków z Konina, od
ośmiolatków poczynając, wzięła
15 maja udział w XII Mistrzostwach Wielkopolski Kyokushin
Karate w Kata w Malanowie.

Na starcie stanęło 111 zawodników z dwunastu ośrodków Karate Kyokushin-kan z terenu całej Wielkopolski. Większość naszych zawodników
startowała po raz pierwszy i tym bardziej cieszy, że zakwalifikowali się do
rundy finałowej, gdzie zabrakło koninianom trochę szczęścia, a przede
wszystkim obycia z matą, dlatego też
na podium stanęły tylko trzy osoby.
Jak zwykle nie zawiodła Alicja
Rybczyńska zdobywając pierwsze
miejsce w swojej kategorii do 12 lat
oraz Justyna Rybczyńska zajmując
trzecie miejsce w kata open kobiet.
Wśród mężczyzn jedyny medal dla
Konina zdobył Radosław Napierała,
który zajął trzecie miejsce w kategorii
open.
Klub z Konina reprezentowali w
konkurencja kata – pierwszy krok: Mikołai Banaś i Mikołaj Wójcik (do 8 lat)

oraz Hubert Pogorzelski (do 10 lat).
W konkurencji kata: Szymon Płuciennik i Sebastian Rympel (do 10 lat) oraz
Sebastian Hofman i Alicja Rybczyńska
(do 12 lat), a także Dominik Hofman
(do 16 lat). W kategorii open mieliśmy
dwójkę zawodników: Justynę Ryb-

czyńską i Radosława Napierałę. Organizatorem zawodów był Wielkopolski
Klub Kyokushin Karate, kierowany
przez sensei Zbigniewa Nycka 2 dan, a
sędzią głównym zawodów był sensei
Dariusz Jasiakiewicz 4 dan.

Niedziela z szablą
Na Puchar Polski w szabli, a jednocześnie XVII Memoriał Zenona Ryszewskiego, zaprasza w najbliższą
niedzielę Koniński Klub Szermierczy.

III Puchar Polski Seniorek i Seniorów w szabli – XVII Memoriał Zenona
Ryszewskiego odbędzie się 23 maja pod
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Kolarze KLTC na szosie
Na szosie w Gostyniu odbyła się w
miniony weekend (15-16 maja) II
Seria Pucharu Polski z udziałem
kolarzy Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów.

W kategorii junior młodszy wystartowało 98 zawodników z 22 klubów, którzy na dystansie 95 km osiągnęli przeciętną prędkość 37,74 km na
godzinę. Zwyciężył Wojciech Szyniec z
LKS POM Strzelce Krajeńskie.
Na trzecim okrążeniu nasi zawodnicy uczestniczyli w kraksie na moście
(wąski wjazd i śliska nawierzchnia) i
dwaj zawodnicy (Karol Chatłas i Rafał
Klepacki), których rowery nie nadawały się do jazdy, wycofali się z dalszego
wyścigu. Pozostali zajęli miejsca: Jakub
Substelny - 9, Mateusz Lipa - 15, Bar-

Półfinał
Mistrzostw Polski
Polski Związek Koszykówki przyznał Młodzieżowemu Klubowi
Sportowemu MOS w Koninie prawo
organizacji Turnieju Półfinałowego
Mistrzostw Polski Kadetek.

Turniej odbędzie się w najbliższy
weekend (21-23 maja), a rozgrywany
będzie w sali sportowej Gimnazjum w
Ślesinie, przy ul. Młodzieżowej 1.

Terminarz rozgrywanych
meczów:
21 maja 2010 r.
godzina 16.00 UKS Basket Aleksandrów Łódzki – MKS Polkowice
godzina 18.30 MKS Gimnazjum
nr 6 Konin – SKS 12 Warszawa
22 maja 2010 r.
godzina 10.00 SKS 12 Warszawa –
UKS Basket Aleksandrów Łódzki
godzina 12.30 MKS Gimnazjum
nr 6 Konin – MKS Polkowice
23 maja 2010 r.
godzina 10.00 MKS Polkowice –
SKS 12 Warszawa
godzina 12.30 MKS Gimnazjum
nr 6 Konin – UKS Basket Aleksandrów
Łódzki.

tosz Kostrzewa - 30, Patryk Śrutowski 33, a wszyscy zdobyli punkty klasyfikacyjne do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży.
W kategorii junior uczestniczyli zawodnicy z 27 klubów, którzy mieli do
pokonania dystans 114 km. Zwyciężył
Marcin Saczuk z TKK Pacyfic Toruń,
osiągając przeciętną prędkość 40,07
km na godzinę. Damian Grochulski z
KLTC zajął miejsce 11, a Kacper Rajkowski - 23. Pucharowi Polski towarzyszył wyścig młodzików, którzy mieli do
pokonania 38 km. Zwyciężył Daniel
Zirajewski ze Stomila Bełchatów, a nasi
zawodnicy zajęli miejsca: Adam Jędro 12, Krzysztof Mikołajczak - 14 i Marcin
Czyszczewski - 15.
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Z mistrzem
przed Pragą
Zawodnicy Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki w składzie:
Patryk Kotwas, Bartek Szczepański, Adam Śmiechowski i Robert
Meller uczestniczyli w seminarium
karate, które odbyło się w Poznaniu.

Wykładowcą seminarium był profesor karate Yoshinobu Ohta – trener
reprezentacji Anglii karate JKA (Japan
Karate Association). Yoshinobu Ohta
jest światowej klasy trenerem karate,
który oprócz kadry angielskiej prowadzi też zajęcia dla studentów na uniwersytecie oksfordzkim.
- Podczas seminarium uczestnicy
mieli możliwość szlifowania techniki
pod okiem człowieka, który całe swoje
życie poświęcił karate. To bardzo ważne
dla naszych zawodników - podkreśla
Robert Meller, kierownik grupy.
Zawodnicy otrzymali z rąk prezesa
JKA Polska Mariusza Jewdokimowa
powołania do reprezentacji kadry narodowej. Będą reprezentować Polskę podczas mistrzostw Europy w karate, które
odbędą się w Pradze w najbliższy weekend (21–23 maja).

Zlot Renault
Laguna
Piąty już Ogólnopolski Zlot Miłośników i Użytkowników Samochodu Renault Laguna odbędzie
się w najbliższy weekend nad Jeziorem Pątnowskim.

Zlot rozpocznie się w piątek (21
maja) i potrwa do niedzieli (23 maja), a
odbędzie się w Ośrodku „Przystań Gosławice” w Koninie nad Jeziorem Pątnowskim. Główna część zlotu przewidziana jest na sobotę (22 maja) na lotnisku Aeroklubu Konińskiego w Kazimierzu Biskupim. Zgodnie z tradycją
lat ubiegłych wszyscy uczestnicy zlotu
przejadą wspólnie, zwartą kolumną z
ośrodka wypoczynkowego na lotnisko
w Kazimierzu Biskupim. Tam też organizator zlotu, Stowarzyszenia Renault
Laguna Klub Polska, zaprasza wszystkich mieszkańców Konina i okolic od
godziny 10. Atrakcją tej części spotkania będą wyścigi na 1/4 mili i profesjonalny pokaz ratownictwa drogowego
przygotowany przez straż pożarną.
Każdy uczestnik zlotu będzie też mógł
sprawdzić moc swojego auta na profesjonalnej hamowni.

Na uczestników czekają wspaniałe nagrody, ciekawe konkursy i jedyna w swoim rodzaju
zlotowa atmosfera. Więcej informacji znajduje się na specjalnej stronie internetowej poświęconej zlotowi:
http://zlot2010.renaultlaguna.pl
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Patronatem Prezydenta Miasta Konina
(zasięg ogólnopolski) O godzinie 11.30
rozpoczną się walki w szabli mężczyzn, a
godzinę później na plansze wyjdą kobiety. Finały zaplanowano na godzinę 17.
Turniej odbędzie się na Hali Szermierczej w Koninie, ul. Dworcowa 2a.
Wstęp wolny.

