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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

MEDALE Z LEGNICY

Zdzisław i Robert po dekoracji.
23 listopada w Legnicy odbył się
XIV European Cuprum Cup in Karate
Legnica Open 2013.
W tych prestiżowych zawodach
wystartowało ponad 330 zawodniczek
i zawodników z 30 klubów z Polski

i zagranicy. Zawody w Legnicy należą
do nielicznych, w których mogą startować osoby powyżej 35 roku życia tzw.
Grupa Masters. Rangę legnickich zmagań potwierdzili swą obecnością sensei
Giuseppe Beghetto - 8 Dan (Włochy),

oraz prezes PZK Wacław
Antoniak - 7 Dan.
Nasz klub reprezentowało 13 zawodników,
którzy wystartowali w 21
konkurencjach.
Do Ostrzeszowa przywieźliśmy 14 medali (5
złotych, 5 srebrnych i 4
brązowe) oraz 5 pucharów.
Oto nasi medaliści:
Zdzisław Mituła:
- złoto za kata indywidualne własna kompozycja (35-49 lat),
- srebro za kata indywidualne (40-44 lata),
- srebro za kumite indywidualne (35-44 lata),
Jan Zieliński:
- złoto za kata indywidualne (+54 lata),
- srebro za kata indywidualne własna kompozycja (+49 lat),
Michał Bartz:
- srebro za kata indywidualne (+54 lata),
- brąz za kata indywidualne własna
kompozycja (+49 lat),
Grażyna Radek-Rogozińska:
- brąz za kata indywidualne kobiet (+39
lat),
Robert Szadkowski:
- brąz za kata indywidualne (40-44
lata),
Beata Zielińska:
- złoto za kata indywidualne seniorek
(+18 lat),
Krystian Mituła:
- złoto za kumite juniorów młodszych
(14-15 lat; -52kg)
Mateusz Netter:
- srebro za kumite juniorów( 16-17 lat;
-61kg)
Kacper Świtoń:
- brąz za kumite indywidualne juniorów
młodszych (14-15 lat; -57kg)
Krystian Mituła i Adrian Mituła:

Złoto dla Beaty.
- złoto za walkę reżyserowaną open.
Ponadto nasz klub reprezentowali i dzielnie walczyli: Piotr Kuźma
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w kumite, Karina Zielińska
w kata i Maciek Kozownicki w kata. W klasyfikacji generalnej nasz klub
zajął wysokie V miejsce.
Młodzi karatecy jechali
do Legnicy pod opieką
panów - Zdzisława Mituły
i Jana Zielińskiego.
Mam
nadzieję,
że
jako zawodnicy masters
daliśmy dobry przykład naszym młodym
zawodnikom.
Po raz kolejny mogliśmy się przekonać na
własne oczy, że karate jest
sportem dla ludzi w każdym wieku. Nigdy nie jest
za późno, aby zacząć trenować, walczyć i zdobywać medale. Czego życzę
sobie, moim zawodnikom
i państwu.
Wszystkim medalistom
gratuluję i życzę dalszych
sukcesów.
Jan Zieliński - 5 Dan
Karate Shotokan/WKF

Młodzi zawodnicy z trenerem.

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA
W niedzielę - 24 listopada, w hali
sportowej w Grabowie nad Prosną
odbył się Turniej Piłki Siatkowej. Wzięły
w nim udział zespoły z Kalisza, Ostrowa
Wlkp. oraz Grabowa. Drużyny walczyły
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.
Swoją obecnością oraz aktywnym
udziałem zaszczyciły nas zespoły ligowe:
• KPS Calisia-Kalisz / kadet - trener
Dawid Radecki
• KPS Calisia-Kalisz / junior - trener Marian Nowak
• UKS SALOS Ostrów Wlkp. / kadet - trener Mariusz Nowak
• UKS SALOS Ostrów Wlkp. / juniorzy trener Zdzisław Malec
oraz gospodarze turnieju:

PUCHAR POLSKI DLA ZAWODNIKÓW
Z KLUBU ZIĘTEK TEAM

• UKS „PROSNA” Grabów / kadet - trener Maksymilian Janiak
• UKS „PROSNA” Grabów / junior trener Maksymilian Janiak
Mecze, który stały na wysokim poziomie, sędziowali panowie: Jan Kamiński
i Mariusz Nowak (sędziowie PZPS).
Dzięki obecności zespołów ligowych
mogliśmy doświadczyć zaciętej gry i być

świadkami pięknych oraz skutecznych
zagrań siatkarskich. Najlepszym zespołem okazał się zespół z Kalisza.
Każda drużyna otrzymała puchar,
dyplom oraz gratulacje od burmistrza
Grabowa - Zenona Cegły i głównego
organizatora turnieju - Maksymiliana
Janiaka.
Gospodarze turnieju mogli poszczycić
się pięknym nowo wybudowanym obiek-

tem sportowym, jakim jest hala sportowa, i bardzo dobrą organizacją imprezy.
Dla zawodników i trenerów przewidziano gorący posiłek, napoje oraz słodkie przekąski.
Dzień ubogacony niezwykłym sportowym klimatem oraz przyjazną atmosferą
będzie długo i mile wspominany przez
uczestników turnieju.
www.grabownadprosna.com.pl

WOREK MEDALI Z TURNIEJU W MILICZU

9 i 10 listopada w Ostrowie Wlkp.
odbywał się Puchar Polski Junior
Starszy Full Contact. Klubz Brzezin
reprezentowało trzech zawodników:
Bartłomiej Olewicki - 51 kg, Robert
Niedźwiedzki - 57 kg, Bartłomiej Więcław - 60 kg.
W rywalizacji pucharowej okazali się
oni bezkonkurencyjni. W swoich kategoriach wagowych wszyscy stanęli na
najwyższym stopniu podium i zdobyli
Puchar Polski.

„Jesteśmy
bardzo
zadowoleni
z wyników naszych podopiecznych,
którzy pokazali kickboxing na wysokim
poziomie. Cieszymy się też, że w gronie
sędziów na Pucharze Polski zasiadali,
wywodzący się z klubu ZIĘTEK Team
Brzeziny, Zbigniew Stawirej oraz Robert
Olewicki. Obydwaj sędziowie otrzymali
bardzo dobre recenzje, a sędzia główny
nie szczędził im pochwał”.
MZ

30 listopada w Otwartym Turnieju Badmintona Gminy Milicz
pięcioro zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gawra”
przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu zdobyło łącznie 8 medali.
W najliczniej obsadzonej kategorii
dziewcząt - młodzik młodszy,
w grze pojedynczej, 1. miejsce
zajęła Julia Błoch. W grze podwójnej w parze z Natalią Wietecką
dziewczęta również sięgnęły po
złoto. W kategorii młodzika (gimnazjaliści kl. I i II) Norbert Kałwiński stanął na najwyższym stopniu
podium, a Jakub Błoch zajął 2.
miejsce. Norbert i Jakub wywalczyli również złote medale w grze
podwójnej. Julia Wietecka okazała
się z kolei niepokonana w grze
pojedynczej wśród dziewcząt.
Mariusz Chudek
Gratulujemy zawodnikom i ich
trenerowi!

