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Strona główna informacje sportowe Okr�gowe mistrzostwa w walkach 

Okr�gowe mistrzostwa w walkach 
09.02.2010, 11:13  

W Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie odbyły si� mistrzostwa Polski Zachodniej Kyokushin
-Kan Karate-do. Wzi�ło w nich udział 110 zawodników reprezentuj�cych 18 oddziałów 
znajduj�cych si� w tym regionie. Organizatorem Mistrzostw był Regionalny Klub Karate 
Kyokushin Konin prowadzony przez sensei Wiesława Wi�ckowskiego 2 dan.  
 
Mistrzostwa rozegrano w dwóch konkurencjach dla juniorów: kata i kumite z podziałem na 
kategorie wiekowe i wagowe. Oprócz juniorów w zmaganiach wzi�li udział seniorzy. 
Poziom wyszkolenia zawodników zwłaszcza w kumite znacznie si� podniósł. Wiele walk 
było do�� ekspresyjnych i ciekawie prowadzonych. Pojawiło si� kilku dobrze 
zapowiadaj�cych si� zawodników zwłaszcza z nowych klubów, które niejednokrotnie po 
raz pierwszy wystawiły swoje reprezentacje na tym turnieju. 

 
 
Współorganizatorem Mistrzostw był Urz�d Miejski w Koninie, Starostwo Powiatowe, 
piekarnia Konbag, Hydrostal, Elektrik. Patronat nad imprez� obj�ł wojewoda Piotr Florek, 
który wspólnie z Henrykiem Ku�mirkiem, kierownikiem Wydziały Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych Urz�du Miejskiego w Koninie, otworzyli mistrzostwa.  
 
Poziom turnieju stał na wysokim poziomie, wygrała dru�yna z Turku, tak w kata jak w 
kumite czyli w walkach. Gospodarze turnieju, klub z Konina w kata był czwarty, a w kumite 
zaj�ł miejsce tu� za Turkiem czyli drugie.  
 
Indywidualnie w kata zawodnicy z Konina uplasowali si� na nast�puj�cych miejscach: 
kata do 10 lat - 4 miejsce Szymon Płuciennik; 
kata do 16 lat Justyna Rybczy�ska; 
kata open m��czyzn 2 miejsce Mateusz Wi�ckowski oraz 3 miejsce Radosław Napierała. 
 
W kumite juniorów klub z Konina zaj�ł nast�puj�ce miejsca: 
kategoria -55 kg 1 miejsce Maciej Rybzcynski oraz 3 miejsce Joachim Czekała; 
kategoria -60 kg 2 miejsce Dominik Hofman; 
kategoria do 16 lat Open Dziewczat 3 miejsce Justyna Rybczynska; 
kategoria 17-18 lat –65kg 1 miejsce Krzysztof Majchrzak.  
 
W kumite seniorów: 
kategoria -70 kg 3 miejsce Paweł Stasiak; 
kategoria -80 kg 2 miejsce Radosław Napierała; 
kategoria +80 kg 2 miejsce Mateusz Wi�ckowski, a 3 miejsca zdobyli Jacek Kałecki i Jakub 
D�browski. 
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