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Po dwóch fi na ło wych po raż kach

siat kar ki KTPS Ko nin od nio sły

pierw sze zwy cię stwo. W me czu z

MKS MDK Trzcian ką wy gra ły 3:1.

Na pół met ku ry wa li za cji w gru pie
fi na ło wej III li gi B ko biet ko niń skie za -
wod nicz ki zaj mu ją ostat nie miej sce w
ta be li z 4 punk ta mi na kon cie. W so bo -
tę uczy ni ły pierw szy krok do po pra wy
swo jej sy tu acji – wy gra ły z są sia du ją -
cym w ta be li MKS MDK Trzcian ka.
Pierw szy set wy gra ły 25:18, ale dru ga
część spo tka nia to wy gra na eki py go ści
iden tycz nym bi lan sem punk to wym.
De cy du ją cym był trze ci set, któ ry ko ni -
nian ki nie znacz nie wy gra ły – 25:23.
Dru ży na MKS MDK Trzcian ka nie na -
wią za ła już tak wy rów na nej wal ki w
ostat nim se cie i po now nie prze gra ła
18:25. 

Ko niń skie siat kar ki tra cą obec nie 3
punk ty do przed ostat nie go MKS MDK
Trzcian ka. W naj bliż szym cza sie za gra -
ją jesz cze wy jaz do we spo tka nia z li de -
rem ta be li SKF KS Po znań oraz po now -
nie z MDK MKS Trzcian ką, a u sie bie
po dej mą Ener ge ty ka Po znań. 

BAS

W przed ostat niej ko lej ce Ko niń -

skiej Li gi Fut sa lu, Ba wa Do li na Ni -

dy roz bi ła ZNC Obu wie 12:0. Tym

sa mym za pew ni ła so bie mi strzo -

stwo I li gi fut sa lu.

Do ro ze gra nia ko niń skim fut sa low -
com zo sta ła je dy nie za le gła, 15. ko lej ka,
lecz już w tym mo men cie wia do mo,
kto zdo bę dzie pierw sze miej sce w naj -
wyż szej kla sie roz gryw ko wej. Ba wa Do -
li na Ni dy wy prze dza dru gi Smag o 6
punk tów i tym sa mym już za pew ni ła
so bie mi strzo stwo. Wi ce li der tak że nie
mu si oba wiać się o swo je miej sce –
Smag wy prze dza An n Stal o 4 punk ty.
An n Stal pod czas ostat nie go week en du
znacz nie przy bli żył się do utrzy ma nia
miej sca na po dium, po ko nu jąc czwar ty
Mo tor MZK 7:2. Pew ny mi kan dy da ta -
mi do spad ku z I li gi są ZNC Obu wie i
PPH Sto la rek, któ re zaj mu ją dwa osta -
nie miej sca w ta be li.

Bar dziej za cię ta ry wa li za cja to czy
się w II li dze. Dwóch kan dy da tów do
mi strza wy gra ło swo je spo tka nia w 18.
ko lej ce II li gi – XXL Za to rze po ko nał
Fa bry kę Wnętrz 15:5, a RKN To miz
zwy cię żył w me czu z Uni qą 4:2. Za to -
rze ma do dat ko wo je den mecz ro ze gra -

ny mniej, co mo że przy czy nić się do
osta tecz ne go zwy cię stwa tej dru ży ny w
II li dze. 

I li ga ostat nią ko lej kę ro ze gra 19
mar ca, do dat ko wo mecz Mo tor MZK –
Ja col od bę dzie się dzień póź niej. II li ga
na to miast za koń czy swo je roz gryw ki
20 mar ca roz gry wa jąc 17. ko lej kę,
dzień wcze śniej od bę dą się za to me cze
ko lej ki 15. BAS

17. ko lej ka I li gi:
Uni qa - Fu go Od lew 2:3 

Co smos Spe dy cja - Ko nim pex 1:6 

PPH Sto la rek - SMAG 2:5 

ZNC Obu wie - An n Stal 2:3

18. ko lej ka li gi fut sa lu:
I li ga:
Ja col - Co smos Spe dy cja 2:3 

Ko nim pex - PPH Sto la rek 7:3 

Ba wa Do li na Ni dy - ZNC Obu wie 12:0 

An n Stal - Mo tor MZK 7:2

II li ga:
Łow cy Bra mek - Gru by Be nek 1:6 

XXL Za to rze - Fa bry ka Wnętrz 15:5 

RKN To miz - Uni qa 4:2 

Fu go Od lew - AG TOS 2:1

W po je dyn kach fi na ło wych 82 Mi -

strzostw Pol ski Se nio rów w Bok sie

za pre zen to wa ło się trzech wy cho -

wan ków ko niń skie go Za głę bia. Ty -

tuł mi strzow ski zdo był Igor Ja ku -

bow ski, re pre zen tu ją cy Po znań ski

Klub Bok ser ski. 

W ćwierć fi na le wy cho wa nek Za -
głę bia Ko nin po ko nał pew nie Ada ma
Ko śmi de ra z Ty gry sa El bląg 5:0. Bar -

dziej za cię ty po je dy nek przy szło mu
sto czyć z To ma szem Ja błoń skim (SA -
KO Gdańsk), któ re go po ko nał w pół fi -
na le 3:2. Ta kim sa mym re zul ta tem
skoń czy ła się je go fi na ło wa wal ka z Ka -
mi lem Sze re me tą z BKS Het ma na
Bia ły stok. To już trze cie mi strzo stwo
Pol ski Igo ra Ja ku bow skie go w je go ka -
rie rze. 

BAS

W sa li Szko ły Pod sta wo wej nu mer

9 od był się w so bo tę I Otwar ty Pu -

char Wiel ko pol ski w Ka ra te Ky oku -

shin. W za wo dach udział wzię ło

pra wie 70 za wod ni ków, re pre zen -

tu ją cych róż ne sztu ki wal ki.

Pu char Wiel ko pol ski ro ze gra no w
dwóch kon ku ren cjach dla ju nio rów
grapp ling i ku mi te z po dzia łem na ka -
te go rie wie ko we i wa go we. Oprócz ju -
nio rów w zma ga niach wzię li udział se -
nio rzy. By li to za wod ni cy ta kich sty lów
jak sho to kan, MMA, ca po eira i ky oku -
shin kan, re pre zen tu ją cy wo je wódz twa
za chod nio po mor skie, ku jaw sko -po -
mor skie oraz wiel ko pol skie. Nie za wio -
dła rów nież ko niń ska pu blicz ność, któ -
ra do pi sa ła, mi mo skrom nych wa run -

ków i ma łej licz by miejsc sie dzą cych,
do pin gu jąc z za pa łem za wod ni ków. 

Wszyst kie wal ki ku mi te, za rów no
ju nio rów jak i se nio rów, by ły roz gry wa -
ne w for mu le full con tact z tym wy jąt -
kiem, że ju nio rzy wal czy li w ochra nia -
czach, któ re za bez pie cza ły ich przed
kon tu zja mi. 

- Po ziom wy szko le nia za wod ni ków
zwłasz cza w ku mi te znacz nie się pod -
niósł – oce nił Ra do sław Na pie ra ła z Re -
gio nal ne go Klu bu Ka ra te Ky oku shin,
któ ry był or ga ni za to rem tur nie ju. -
Wie le walk by ło eks pre syj nych i cie ka -
wie pro wa dzo nych. Po ja wi ło się kil ku
do brze za po wia da ją cych się za wod ni -
ków, zwłasz cza wśród naj młod szych
uczest ni ków tur nie ju. RAD

W wy rów na nym po je dyn ku III li gi

pił ki ręcz nej męż czyzn, se nio rzy

Star tu Ko nin ule gli UKS Sa lus

Przedecz 28:32.

Po czą tek spo tka nia to prze wa ga go -
ści, któ rzy dzię ki sku tecz nym rzu tom
Ada ma No wa kow skie go i Da wi da Ho -
ang Van pro wa dzi li z ko ni nia na mi 8:3.
Od 15. mi nu ty Start grał w osła bie niu
po tym, jak in dy wi du al ną ka rę do stał
Krzysz tof Maj chrzak. Rzut kar ny dla
Sa lu sa wy ko rzy stał Da wid Ho ang Van.
W ko lej nych mi nu tach gra ją cy w prze -
wa dze Sa lus tra cił ko lej ne bram ki i dy -
stans zmniej szył się do 6:8. W 21 mi -
nu cie rzut kar ny dla Ko ni na wy ko rzy -
stał To masz Tro ja now ski i Start prze -
gry wał tyl ko jed ną bram ką. Pierw sza
po ło wa za koń czy ła się wy gra ną Sa lu sa
15:14. 

Dru ga po ło wa za czę ła się od wy -
rów na nej wal ki. Ko lej no do re mi su do -
pro wa dza li Da wid Sie kacz, To masz
Tro ja now ski i To masz Pa nek. W 36 mi -
nu cie dwa ra zy na li stę strzel ców wpi sał
się Wik tor Za sa da, a na trzy bram ko we
pro wa dze nie wy pro wa dził go ści Adam
No wa kow ski. Do pie ro w 50 mi nu cie
dwa tra fie nia Hu ber ta Woź nia ka do -
pro wa dzi ły do re mi su po 25. Wte dy
wy klu czo ny zo stał Pa tryk La rek i ko ni -
nia nie gra li w osła bie niu. Przez ostat nie
czte ry mi nu ty Sa lus rzu cił jesz cze czte -
ry bram ki i wy grał ca łe spo tka nie
32:28.

Start Ko nin: To masz Ko sza ra, Zbi -
gniew Ja rec ki, To masz Tro ja now ski (7),
Piotr Choj nac ki (1), Ma riusz Czer nie -
jew ski, Ar ka diusz Gro ma da, Hu bert
Woź niak (3), Krzysz tof Maj chrzak (3),
Adam Ku ja wiń ski, To masz Gar bar -
czyk, Da wid Sie kacz (3), Pa tryk La rek,
Mar cin Ma zu rek (2), Łu kasz Cie ślak
(7), To masz Pa nek (2). 

BAS

Za cię ty mecz 
siat ka rek

Za cię ty
mecz

Star tu

Ba wa mi strzem 
Ko niń skiej 
Li gi Fut sa lu
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Ty tuł dla Igo ra 

Pu char 
w ka ra te


