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Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 PFKK - podsumowanie
Toruński Klub Karate Kyokushin był organizatorem Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16
Polskiej Federacji Kyokushin Karate. W mistrzostwach wzięło udział 209 zawodników z 36
klubów zrzeszonych w PFKK i PFKS reprezentujących organizację Shinkyokushinkai. Zawody
rozegrano w 2 konkurencjach: kata i kumite z
podziałemna trzy
kategorie wiekowe i dodatkowo w kumite na kategorie wagowe.
Wśród startujących była nasz 11 – osobowa drużyna. W
podsumowaniu drużynowym nasz klub zdobył puchar Najlepszej
Drużyny w Kata!!!
Wszystkie konkurencje przebiega?y sprawnie dzi?ki
zastosowaniu kilku rozwi?za? poprawiaj?cych tempo startów na poszczególnych matach.
Ekipy obs?uguj?ce poszczególne maty sk?ada?y si? z doros?ych cz?onków naszego
klubu, którzy pe?nili funkcj? spikerów prowadz?cych, s?dziów czasowych, s?dziów
pomocniczych. Dwa sk?ady s?dziowskie na ka?dej macie kierowane by?y przez s?dziów
technicznych.
W konkurencji kata wzi??o udzia? 79 zawodników. Ka?dy startuj?cy musia?
zaprezentowa? uk?ad obowi?zkowy po którym do nast?pnej rundy wchodzili najlepsi. Po
dwóch rundach eliminacyjnych w rundzie fina?owej zmierzy?o si? 5-ciu zawodników.
Najwi?cej zawodników wystartowa?o w kategorii do lat 12 ??cznie 31 zawodników.
Cz?sto o miejscu na podium decydowa?y ostanie pokazy kata.
W konkurencji kumite wzi??o udzia? 179 zawodników. W?ród walcz?cych zawodników
po?ow? stanowi?y dziewcz?ta. Walki na poszczególnych matach mia?y bardzo
dynamiczny przebieg. Sprawna obs?uga maty i pewne werdykty s?dziów tatami nie
przed?u?a?y pojedynków a zawodnicy mogli do ko?ca turnieju walczy? z pe?nym
zaanga?owaniem.
Dru?yna Toru?skiego Klubu Karate Kyokushin wykaza?a si? dobr? postaw?.
Przygotowania do mistrzostw przebiega?y prawie od pocz?tku roku szkoleniowego.
Dzi?ki zaanga?owaniu instruktorów i samych ?wicz?cych poszczególni zawodnicy
odnie?li sukcesy. Na co dzie? trenuj? w sekcjach juniorskich naszego klubu pod okiem
shihan Artura Wilento i sensei Piotra Binkowskiego, Andrzeja Poczwardowskiego.
Wyniki naszych zawodników tutaj
Podczas przerwy mi?dzy konkurencjami kata i kumite swoje umiej?tno?ci i
zaanga?owanie w trening prezentowali najm?odsi ?wicz?cy w naszym klubie. Pokaz
technik a na ko?cu temashiwari zosta? nagrodzony gromkimi brawami przez publiczno??
zawodów. Pokaz przygotowali instruktorzy Adam Witkowski i Piotr Binkowski.
Zarząd klubu składa serdeczne podziękowania za wsparcie Mistrzostw Polski do lat 16 w Toruniu roku firmą
AGRO-PERFECT, BENEFIT SYSTEMS S.A.,Przedsiębiorstwu UZDROWSKO CIECHOCINEK S.A.,
Fundacji Smak Zdrowia MARWIT, Zakładowi Mleczarskiemu w Toruniu OSM ŁOWICZ, VISUAL
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REKLAMA.
Zarząd klubu dziękuje również wszystkim członkom klubu za zaangażowanie w przygotowanie i obsługę
zawodów. Podczas turnieju większość dorosłych ćwiczących pomagała w obsłudze mat pełniąc rolę spikerów,
sędziów maty, sędziów czasowych i sędziów pomocniczych, służby porządkowej. Również serdeczne
podziękowania dla instruktorów i zawodników za zaangażowanie w przygotowanie formy sportowej do
Mistrzostw Polski Juniorów – OSU!!!
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