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PIŁ KA RĘCZ NA
Mło dzi cy: 10 grud nia, godz.

16, Start Ko nin - Grun wald Po znań
Se nio rzy: 13 grud nia, godz. 16,

Start Ko nin - Al fa Strzel no 
Oba me cze od bę dą się na ha li

Ron do

KO SZY KÓW KA
Se nior ki: 13 grud nia, godz. 17,

MKS PWSZ KON -BET Ko nin - KS
Pia secz no

Se nio rzy: 13 grud nia, godz. 15,
STK Wil ki Mor skie Szcze cin - MKS
PWSZ Ko nin

Ju nio rzy: 10 grud nia, godz.
17.30, MKS Pak Ser wis Ko nin - PY -
RA II Po znań   

12 grud nia, godz. 12, Stal
Ostrów - MKS PAK Ser wis Ko nin  

Ka det ki AI, 13 grud nia, godz.
12, MKS Gim na zjum nr 6 Ko nin I
- SZOK  Bo ja no wo

Mło dzicz ki star sze 11 grud nia,
godz. 16, MKS Gim na zjum nr 6
Ko nin – Ka spro wi czan ka Ostrów
Wlkp.

Mło dzi cy star si, 12 grud nia,
godz. 10, Ka spro wi czan ka Ostrów
Wlkp. - MKS Gim na zjum nr 6 Ko -
nin

KICK -BO XING
Pu char Pol ski, 12 grud nia,

godz. 16, Śro do wi sko wa Ha la Spor -
to wa przy Gim na zjum w Śle si nie.

reklama

Naj młod si uczest ni cy Mi ko łaj ko we -
go Tur nie ju dla Ju nio rów w sza -
chach, ro ze gra ne go 5 grud nia w
Mło dzie żo wym Do mu Kul tu ry w Ko -
ni nie, mie li po... czte ry la ta.

W tur nie ju, w któ rym prym wie dli
za wod ni cy UKS Smecz Ko nin, wzię ło
udział 43 za wod ni ków. Oprócz go spo -
da rzy, przy sza chow ni cach za sie dli
mło dzi sza chi ści z Go li ny, Ostro wi te go,
Przyj my, Ra do li ny, Kaw nic i Ostro wa
Wiel ko pol skie go.

Za wod ni ków po dzie lo no na trzy
gru py: „Mło de ta len ty”, „Przy szli mi -
strzo wie” i „Pierw szy krok”. W dwóch
pierw szych gru pach gra no sie dem
rund po 15 mi nut na za wod ni ka, na to -
miast w naj młod szej, w któ rej ry wa li zo -
wa ły przed szko la ki, tyl ko czte ry run dy. 

W gru pie „Mło de ta len ty” (za wod -
ni cy po sia da ją cy już ka te go rie sza cho -
we, uro dze ni w la tach 1991-2000) wy -
stą pi ło 16 za wod ni ków. Zwy cięz cą zo -
stał Mar cin Król z UKS Smecz Ko nin,
któ ry wy grał wszyst kie sie dem par tii.
Naj bar dziej emo cjo nu ją ca by ła dru ga
run da, w któ rej zmie rzył się z Igna cym
Leś kie wi czem: gdy da wał ry wa lo wi ma -
ta, ze gar wska zy wał sześć se kund do
koń ca par tii. Na po dium zna leź li się
rów nież: Kac per Zy wert (SP Ostro wi -
te) i Da niel Mi jal ski (UKS Smecz Ko -
nin), na to miast naj lep szą ju nior ką oka -
za ła się, re pre zen tu ją ca go spo da rzy,
We ro ni ka Mo mot. 

W gru pie „Przy szli mi strzo wie” za -
gra li po sia da cze pią tej i niż szych ka te -
go rii sza cho wych, uro dze ni w ro ku
2001 lub młod si. Wy stą pi ło 20 za wod -
ni ków, a zwy cięz cą oka zał się re pre zen -
tant ko niń skie go klu bu Mar cin Brze -
ziń ski. Na dru gim miej scu upla so wał
się Hu bert Gi ba sie wicz (OTSz Ostrów
Wiel ko pol ski) i Ka mil Ro bak (UKS
Smecz Ko nin). Naj lep szą za wod nicz ką

zo sta ła Zo sia Szku dla rek z SP nr 3 w
Ko ni nie. 

W gru pie „Pierw szy krok” wy stą pi -
ła sió dem ka dzie ci z Ko ni na. Po zwy cię -
stwo się gnę ła sze ścio let nia Do mi ni ka
Mo mot, wy prze dza jąc czte ro let nie go
Wik to ra Ro ba ka i sze ścio let nią We ro ni -
kę Chę ciń ską. Ko lej ne miej sca za ję li:
Kac per Sor bian, Ma ry sia Li che niak, Ro -
za lia Fi gu ra i Aga ta Po pkow ska. 

Zwy cię stwa se nio rów i ju nio rów
młod szych to bi lans spo tkań, ja -
kie za wod ni cy Star tu ro ze gra li w
mi nio ny week end. 

Wpraw dzie spo tka nie z Cu ia vią
Ino wro cław za koń czy ło się wy ni kiem
27:21, ale na par kie cie nie by ło wi dać
róż ni cy, ja ka dzie li oba ze spo ły w li dze.
Zaj mu ją cy ostat nie miej sce w ta be li
go ście, roz po czę li mecz bez kom plek -
sów i w 9 mi nu cie re mi so wa li ze Star -
tem 3:3. W tym mo men cie do bram ki
wszedł Ma rek Sal zman, któ ry po wró -
cił do ze spo łu po dwu ty go dnio wej
prze rwie. Choć bram karz Star tu re we -
la cyj nie bro nił rzut za rzu tem (w tym
trzy rzu ty kar ne), ko ni nia nie nie po -
tra fi li prze pro wa dzić sku tecz ne go ata -
ku. W efek cie w 25 min. me czu Start
pro wa dził z Cu ia vią je dy nie jed ną
bram ką (9:8). Ko lej ne sku tecz ne in ter -
wen cje Mar ka Sal zma na po zwo li ły jed -
nak wy pro wa dzić bez po śred nie kon -
try, któ re cel nie wy koń czył Adam Ku -
ja wiń ski. Pierw sza po ło wa za koń czy ła
się pro wa dze niem Star tu 13:9.

W dru giej czę ści me czu ko niń scy
szczy pior ni ści w cią gu dwu na stu mi -
nut do pro wa dzi li do sze ścio bram ko -
we go pro wa dze nia 19:13. Nie ste ty,
chwi la prze sto ju wy star czy ła, by prze -
ciw nik zbli żył się do Star tu na dwie
bram ki 20:18. Koń ców ka na le ża ła
jed nak do go spo da rzy. Sku tecz nie w
ata ku do bram ki rzu ca li ko lej no: To -

masz Tro ja now ski, Ma riusz Czer nie -
jew ski i Mar cin Ma zu rek. Osta tecz nie
mecz za koń czył się zwy cię stwem Star -
tu 27:21. 

Dzień wcze śniej, bar dzo do bry
mecz ro ze gra li ju nio rzy młod si Star -
tu, któ rzy wy so ko po ko na li UKS Li -
der Swa rzędz 33:18 (17:7). So bot ni
mecz roz strzy gnął się prak tycz nie w
pierw szych 20 mi nu tach. Ko ni nia nie
od sko czy li od ry wa li na osiem bra mek
(12:4) i to do sta tecz nie znie chę ci ło za -
wod ni ków Li de ra. W tym okre sie sku -
tecz ną grą im po no wa li zwłasz cza
bram karz Ar tur Do miń ski oraz za -
wod ni cy z po la: Adam Ku ja wiń ski i
Bar tosz Cien ku szew ski. Do miń ski
bar dzo do brze bro nił, a Ku ja wiń ski i
Cien ku szew ski sku tecz nie i czę sto tra -
fia li do siat ki ry wa li. Z mi nu ty na mi -
nu tę Start zwięk szał swo ją prze wa gę,
pro wa dząc po pierw szej po ło wie 17:7.

Dru ga od sło na nie przy nio sła nie -
spo dzian ki. Go spo da rze w dal szym
cią gu po więk sza li róż ni cę bram ko wą,
uzy sku jąc w efek cie pro wa dze nie
33:18. Li der Swa rzędz to ze spół, któ -
ry do pie ro roz po czy na swo ją przy go dę
z pił ką ręcz ną. Mi ło by ło oglą dać do -
brze gra ją cych pod opiecz nych Łu ka -
sza Cie śla ka, tym bar dziej, że jesz cze
trzy la ta te mu Start znaj do wał się w
ta kiej sa mej sy tu acji co Li der Swa -
rzędz. 

WIK

Od paź dzier ni ka te go ro ku Re gio -
nal ny Klub Ka ra te Ky oku shin Ko -
nin za czął tre nin gi w no wej, wła -
snej sa li. To przed się wzię cie bez
wąt pie nia wpły nę ło na ostat nie
suk ce sy za wod ni ków. 

Ko ni nia nie uda nie za pre zen to wa li
się już na roz gry wa nych w Tur ku za wo -
dach Pu cha ru Pol ski, gdzie wy wal czy li
dru gie miej sce dru ży no wo w wal kach
ku mi te i trze cie w ka ta oraz za ję li czo -
ło we lo ka ty w wal kach in dy wi du al -
nych. 

Suk ce sem za koń czy ły się tak że Mi -
strzo stwa Pol ski Pół noc nej Ka ra te Ky -
oku shin kan w Cza plin ku, ro ze gra ne 5
grud nia. W sto sun ko wo skrom nej ob -
sa dzie re pre zen ta cja Ko ni na wy wal czy -

ła czwar te miej sce dru ży no wo w ku mi -
te. W ka te go rii 13-14 lat nie do ści gnio -
ny był Ma ciej Ryb czyń ski, zdo byw ca
pierw sze go miej sca. Z ko lei w ka te go rii
17-18 lat (do 70 kg) za bły snął Se ba -
stian Bąk, któ ry po do brej wal ce fi na ło -
wej za jął dru gie miej sce, a na trze cim
upla so wał się je go ko le ga Krzysz tof
Maj chrzak. 

W tej sa mej ka te go rii wie ko wej, ale
po wy żej 70 kg, do sko na le spi sał się Pa -
weł Sta siak, któ ry osta tecz nie za jął trze -
cie miej sce, ale - co war to pod kre ślić –
wal czył z za wod ni ka mi o 30 kg cięż szy -
mi. W ku mi te dziew cząt, w ka te go rii
15-16 lat, trze cie miej sce wy wal czy ła
Ju sty na Ryb czyń ska. 

WIK

Za wod ni cy Ko niń skie go Klu bu
Szer mier cze go zwy cię ży li w II Pu -
cha rze Pol ski ju nio rów młod szych
w sza bli. 

Wśród ko biet pierw sze miej sce za -
ję ła Da ria Ka miń ska, po ko nu jąc w fi -
na le Ni co lę Szu mi las z AZS AWF
War sza wa. Na po dium sta nę ły rów -
nież dwie re pre zen tant ki TMS So sno -
wiec: Ka ro li na Wal czak i Kin ga
Dróżdż. 

W sza bli męż czyzn naj wyż szy
laur zdo był Ar tur Sta szak, któ ry
15/12 po ko nał Ry szar da Szu mi ka z
Ka to wic. Ko lej ne miej sca za ję li Da -
mian Dzwo niar ski z KKSZ i Ka mil
Ma rzec z So snow ca. 

WIK

Ko niń scy ko szy ka rze ro ze gra li w mi -
nio nym ty go dniu czte ry spo tka nia.

3 grud nia se nio rzy po ko na li ze spół
MKK Gnie zno 102:72. Ich śla dem po -
szły se nior ki, któ re 5 grud nia nie da ły
szans dru ży nie AZS II Go rzów Wlkp.,
wy gry wa jąc 84:70. Po tym zwy cię stwie
pa nie w ta be li roz gry wek I cen tral nej li -
gi zaj mu ją dru gie miej sce.

Nie uda ny wy stęp za no to wa li za to
ka de ci A (MKS Gim na zjum nr 6 Ko -
nin), któ rzy w po je dyn ku z MKS MOS
Słup ca do zna li do tkli wej po raż ki
42:107. Na po szczę ści ło się rów nież ka -
det kom A II (MKS Gim na zjum nr 6
Ko nin II), któ re ule gły dru ży nie Na ti
Po znań 46:53. 

WIK

Czte ry me da le: dwa zło te, srebr ny i
brą zo wy przy wieź li ko ni nia nie z za -
wo dów III edy cji Pu cha ru Pol ski
Sub mis sion Fi gh ting ADCC. 

W ka te go rii ju nior/po cząt ku ją cy
do 60 kg ko ni nia nie sta nę li na wszyst -
kich stop niach po dium. Po we wnętrz -
nej ry wa li za cji pierw sze miej sce wy wal -
czył Ka mil Lam prycht, dru gie Ma te usz
Wró bel, a trze cie Ma riusz Ka łuż ny. 

W ka te go rii ju nior/po cząt ku ją cy do
65 kg Adam Ugor ski, zaj mu jąc pierw -
szą lo ka tę, po raz ko lej ny udo wod nił, że
nie ma so bie rów nych. O je go prze wa -
dze naj le piej świad czy fakt, że więk -
szość walk wy grał przed cza sem, zmu -
sza jąc prze ciw ni ków do pod da nia się. 

WIK

Ky oku shin w na tar ciu 

Wy gra na 
szczy pior ni stów 

Ugor ski 
bez kon ku ren cyj ny

Ko szy ków ka: 
Prze gra na mło dzież 

Ju nio rzy z Ko ni na
mi strza mi sza bli 

Sza chy z Mi ko ła jem
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We ro ni ka Chę ciń ska i Ma ry sia Li che niak


