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Najlepsi w Czaplinku
Zawodnicy Regionalnego Klubu Kyokushin Karate-do Konin zdobyli drużynowo pierwsze miejsce w zawodach o
puchar Czaplinka dla dzieci i młodzieży do 14 lat.

Zmagania na macie zostały przeprowadzone w dwóch konkurencjach:
grapplingu (walka z wykorzystaniem
chwytów) oraz walki kontaktowej kumite. Koniński klub reprezentowali zawodnicy z samego Konina, Goliny i Zagórowa.




Po kilkuletniej przerwie do Konina wrócił Ogólnopolski Wyścig Kolarski
„Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2011”. W minioną sobotę na ulicy
Paderewskiego finiszowali zawodnicy walczący w czwartym etapie rajdu.



W wyścigu swoją ekipę wystawiło
Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów w składzie: Mateusz Derczyński,
Damian Drozdowski, Rafał Klepacki,
Kamil Pawelec, Adam Stachowiak. Trasa IV etapu rozpoczynała się w Kaliszu,
a na terenie regionu konińskiego wiodła przez Kawęczyn, Turek, Tuliszków,
Żdżary, Żychlin i Konin. W całym wyścigu brało udział 116 zawodników.
Z konińskiej piątki najwyższe miejsce na koniec IV etapu zajął Rafał Klepacki – 12. pozycja. Etap wygrany został przez Aloisa Kankovskiego z CSC
Dukla Praha Czechy. W klasyfikacji
drużynowej KTLC Konin zajął 9. miejsce spośród 16 startujących ekip, a najlepszą okazała się AKTIO Group Mostostal. Najwięcej premii, aż siedem,

- Cały turniej został przeprowadzony głównie z myślą o najmłodszych
adeptach sztuk walki ćwiczących od
niedawna – poinformował naszą redakcję Radosław Napierała z RKKK. - Tym
bardziej cieszy fakt, że bardzo duża
ilość walk stała na bardzo wysokim
(wręcz seniorskim) poziomie, co świadczy o bardzo dobrym wyszkoleniu i
przygotowaniu zarówno technicznym
jak i kondycyjnym tych najmłodszych
zawodników.






W kumite na najwyższym stopniu
podium stanęli: 15-letni Dominik Hofman i 12 letni Sebastian Hofman z Goliny oraz 12-letnia Alicja Rybczyńska z
Konina i 10-letnia Sara Nowińska z Zagórowa. W grapplingu złote medale
zdobyli: Alicja Rybczyńska i cała trójka
zawodników z Zagórowa - Sara Nowińska oraz 13-letni Mateusz Pruszyński i
Dżesika Borowska.




Kolarze
na Bursztynowym
Szlaku
zdobył Grzegorz Pniak z ALKS Stal
Ocetix Iglotex.
IV etapowi towarzyszyło również
Kryterium Uliczne, rozgrywane na ul.
Paderewskiego w Koninie. Kolarze rywalizowali w trzech kategoriach: żak
(4x1,8 km), młodzik (7x1,8 km) oraz
masters (20x1,8 km). Nagrodami w
tych zawodach były Puchary Parlamentarzystów Konińskich.

Wyniki konińskich kolarzy na
mecie IV etapu wyścigu:
12. miejsce - Rafał Klepacki
26. miejsce – Adam Stachowiak
59. miejsce – Mateusz Derczyński
98. miejsce – Damian Drozdowski
105. miejsce – Kamil Pawelec
BAS



Górniak i 12-letni Eryk Sroka z Goliny,
12-letni Sebastian Rympel z Konina
oraz Mateusz Pruszyński i Dżesika Borowska. W grapplingu srebro zdobyli:
Sebastian Hofman oraz 12-letni Szymon Płuciennik i 7-letni Piotr Borecki z
Konina.
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Medale brązowe w kumite zawisły
na szyjach 9-letnich Mikołaja Wójcika i
Adama Zielińskiego z Goliny oraz Szymona Płuciennika i Piotra Boreckiego,
a w grapplingu: Mateusza Górniaka,
Eryka Sroki i Sebastiana Rympela.
- W zawodach, które odbyły się 9
kwietnia w Czaplinku (województwo
zachodniopomorskie), wzięło udział
ponad 60 zawodników z terenów kilku województw, tak, więc rywalizacja
było dość duża – dodał Radosław Napierała. - Tym bardziej cieszą zdobyte
przez naszych wychowanków medale.
Więcej informacji na temat klubu jego
zawodników, instruktorów czy samej
historii oraz osiągnięciach można uzyskać odwiedzając witrynę internetową
klubu pod adresem www.karate.konin.pl.
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Ze srebrnymi medalami w kumite
wrócili z Czaplinka: 10-letni Mateusz

