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Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów 17-18 lat w Gdańsku
W sobot? 12 kwietnia w Gda?sku odby?y si? Mistrzostwa Polski Seniorów i
Juniorów 17-18lat Polskiej Federacji Kyokushin Karate. W mistrzostwach wzi?li
udzia? zawodnicy z 22 klubów Polski. Znakomicie spisa?a si? 12-osobowa dru?yna
z naszego klubu. W podsumowaniu zdobyli?my tytu? Dru?ynowego Mistrza
Polski!!!
Zawodnicy z Torunia znakomicie zaprezentowali si? podczas tegorocznych
Mistrzostw Polski PFKK. D?ugotrwa?e przygotowania do tej najwa?niejszej imprezy federacyjnej da?y
znakomite efekty. Zarówno juniorzy jak i seniorzy zdobyli miejsca na podium mistrzostw.
W konkurencji kata seniorów wyst?pi?o troje naszych zawodników. W konkurencji kobiet w?ród seniorek
zadebiutowa?y Marcelina Grabowska i Weronika Krajewska. Debiut w tej konkurencji okaza? si? trudny ale
zebrane do?wiadczenie na pewno zaowocuje podczas innych turniejów. Mi?? niespodziank? sprawi?Dawid
J?dryka, który wygra? w tej konkurencji zdobywaj?c tytu? Mistrza Polski w Kata.
W konkurencji kumite juniorów 17-18lat wszyscy nasi reprezentanci zaj?li miejsca na podium mistrzostw:
Piotr Oskwarek – (wcze?niej trenuj?cy w klubie w W?brze?nie) w kategorii -70kg zaj?? II miejsce, Weronika
Krajewska zdoby?a tytu? Mistrzyni Polski a Nikola Chalecka II miejsce w kategorii -55kg, Marcelina
Grabowska zdoby?a tytu? Mistrzyni Polski natomiast Zuzanna Chalecka III miejsce w kategorii +55kg.
Poszczególne konkurencje seniorów by?y do?? silnie obsadzone. Wi?kszo?? zawodników prezentowa?a
dobre przygotowanie zarówno ogólne jak i techniczne. To sprawi?o, ?e walki by?y zaci?te do ostatnich
sekund trwania rundy. Toru?scy zawodnicy pokazali zaci?to?? i du?? determinacj?. Ca?y okres
przygotowa? da? efekty w postaci wyników walk:
Marcin Czajkowski zdoby? tytu? Mistrza Polski a Dawid J?dryka vice Mistrza Polski w kategorii -80kg.
?ukasz Jó?wiak wywalczy? tytu? vice Mistrza Polski natomiast Rafa? Maciejewski zdoby? III miejsce w
kategorii -90kg. Dawid Falkowski zaj?? II miejsce w kategorii +90kg.
Najlepszym zawodnikiem mistrzostw og?oszono Dawida J?dryk?, który zaj?? miejsce medalowe zarówno
w kata jak i kumite.
Zawody s?dziowali równie? min: Andrzej Poczwardowski, Piotr Binkowski, Tomasz Wrzesie?, Bogdan
Rynkiewicz, Jaros?aw Grabowski.
Zawodników do mistrzostw przygotowali sensei Artur Wilento, Andrzej Poczwardowski i Dawid J?dryka.
Serdeczne podzi?kowania za opiek? fizjoterapeutyczn? dla Rafa?a Wojciechowskiego – OSU!!!
Udzia? w Mistrzostwach by? mo?liwy dzi?ki wsparciu finansowemu Urz?du Miasta Torunia
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Zarz?d Toru?skiego Klubu Karate Kyokushin gratuluje zawodnikom sukcesów i serdecznie dzi?kuje
instruktorom i przyjacio?om klubu za pomoc w przygotowaniu zawodników do Mistrzostw Polski OSU!!!
Zdj?cia wykona?a w wi?kszo?ci Marzena Jacu?ska - OSU!!
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