www.choszczno.pl

Zdominowali województwo
27.10.2014.

CHOSZCZNO &ndash; WOLIN. 25 października w Wolinie odbyły się Mistrzostwa Województwa
Zachodniopomorskiego w Kyokushin Karate. Zawodnicy Choszczeńskiego Klubu Karate zdobyli tam 38
medali, w tym 10 złotych. Wygrali też klasyfikację drużynową.

W mistrzostwach województwa zachodniopomorskiego w karate wystartowała
31 osobowa reprezentacja Choszczeńskiego Klubu Karate. &ndash; Przed wyjazdem
nikt z nas nawet w najgłębszych snach nie marzył o tym, że wrócimy do
Choszczna z aż tak dużym dorobkiem medalowym &ndash; mówi ARTUR MODLIŃSKI.
Podkreśla, że walcząc w konkurencjach: kata, grappling i kumite, w
sumie zdobyli 38 krążków, w tym 10 złotych oraz po 14 srebrnych i
brązowych. &ndash; Te wyniki po raz kolejny udowadniają, że działania naszego
zarządu, a przede wszystkim praca trenerska wykonywana przez MIROSŁAWA JĘDROWSKIEGO
zmierza we właściwym kierunku. Miło jest też usłyszeć, że jego
zaangażowanie w rozwój tej dyscypliny sportu, doceniają również kluby
działające na terenie naszego województwa &ndash; dodaje prezes klubu HENRYK KUCHARSKI.
Tu mocno akcentuje fakt, że w Wolinie M. Jędrowski cieszył się ze
zwycięstwa drużynowego, a także z indywidualnego wyróżnienia. &ndash; Trzeba
życzliwości i dobroci, aby pomagać. Trzeba wielkości ducha, aby pomagać
bezinteresownie. Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, wytrwale
i do końca wyciągać przyjazną dłoń &ndash; przytacza treść sentencji, którą
Zarząd Wolińskiego Klubu Karate Kyokushin zamieścił na wręczonej mu
statuetce.
A. Modliński podkreślając wagę medalowego dorobku stwierdza, że
rywalizacja była bardzo ostra, a wszystkie walki bardzo wyrównane.
Indywidualnie najlepiej spisał się SERGIUSZ WACHOWICZ, który dwukrotnie stawał na najwyższym
stopniu podium. Złoty i srebrny medale wywalczyli: KATARZYNA HOFFER, WIKTOR KARPAŁO, IGOR
BRYZEK, ALEKSANDER KANABAJ; złoty i brązowy: KRYSTIAN MODLIŃSKI, FILIP FRANAS, MIŁOSZ
GOŁĄB; złoty: IGOR ROWICKI, JANUSZ MARCINIAK; dwa srebrne: ALEKSANDRA JARZĘBAK, BARTOSZ
KOCHANEK; srebrny i brązowy: WIKTOR MIKOŁAJCZAK; srebrny: SANDRA JARMUŁA, OLGA KOWALIK,
JAKUB MUSZYŃSKI, IRENEUSZ BANASIAK; dwa brązowe: JULIA NOWACKA, MATEUSZ JÓZEFOWICZ,
JAKUB JAROSZEWICZ; brązowy: JULIA BETLER, AGATA SZUBA, IRENEUSZ SZUBA, MICHAŁ MUSZYŃSKI.
Tadeusz Krawiec
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