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CHOSZCZNO. W sobotę w Złocieńcu odbyła się Zachodniopomorska Olimpiada Sztuk i Sportów Walki.
&ndash; Zawodnicy z Choszczeńskiego Klubu Karate spisali się rewelacyjnie, bo aż 24 razy stawali na
podium, w tym dziesięciokrotnie na jego najwyższym stopniu &ndash; relacjonuje ARTUR MODLIŃSKI.

Oprócz gospodarzy i choszcznian w Zachodniopomorskiej Olimpiadzie Sztuk i
Sportów Walki rywalizowali też zawodnicy ze Świnoujścia, Międzyzdrojów,
Wolina, Przybiernowa, Łobza, Połczyna Zdroju, Kalisza Pomorskiego,
Ujścia, Chodzieży, Drawska Pomorskiego i Świdwina. W tej jednej z
najbardziej prestiżowych imprez w naszym regionie 31-osobowa
reprezentacja Choszczeńskiego Klubu Karate wysokie miejsce jakie zajmuje w
naszym województwie. &ndash; To było to przewidzenia, że systematyczne
treningi prowadzone przez MIROSŁAWA JĘDROWSKIEGO i udziały w seminariach zaczną przynosić
pierwsze efekty &ndash; mówi ARTUR MODLIŃSKI.
Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach: grappling, kumite i kata. A.
Modliński podkreśla, że w choszczeńskiej drużynie było aż sześciu
karateków debiutujących na tej rangi imprezie. Z nich najlepiej spisali
się JAKUB MUSZYŃSKI i MIŁOSZ GOŁĄB, którzy wygrali swoje konkurencje. - Szczególne słowa uznania
należą się też IGOROWI BRYZKOWI i KRYSTIANOWI MODLIŃSKIEMU.
Oni jako jedyni z naszych zawodników wygrali w dwóch konkurencjach &ndash;
dodaje. Komentując całą imprezę bardzo naciska na jej wysoki poziom
sportowy. Chwali też rodziców i dziadków naszych zawodników za wyjątkowo
spektakularny doping.
(tk)

Medaliści Zachodniopomorskiej Olimpiad Sztuk i Sportów Walki

BRYZEK IGOR (1. miejsce w grapplingu i kumite)
MODLIŃSKI KRYSTIAN (1. miejsce w kumite i kata
ROWICKI IGOR, KOWALIK OLGA, MUSZYŃSKI JAKUB (1. miejsca w kumite)
BANASIAK WIKTORIA, GOŁĄB MIŁOSZ (1 miejsca w grapplingu),
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HOFFER KATARZYNA (1. miejsce w kata)
FRANAS FILIP, WACHOWICZ SERGIUSZ (2 miejsca grapplingu i kumite)
KANABAJ ALEKSANDER (2. miejsce w grappling i 3. miejsce w kumite)
FILIP BRYZEK (2. miejsce kumite i 3. miejsce w kata)
CZUBALA NATALIA (3. miejsce w grapplingu i 3. miejsce w kumite)
JARZĘBAK DANIEL (2. miejsce w kumite)
KARAPŁO WIKTOR (2. miejsce w kata)
WYSOKIŃSKI MAKSYM (3. miejsce w kumite)
JACOBSEN KRYSTIAN (3. miejsce w kata)
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