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

GRAND PRIX W KĘPNIE

W rozgrywanym w Kępnie w dniach 13 - 15 lutego turnieju
badmintona z cyklu Grand Prix Polski w kategorii juniora młodszego i młodzika młodszego nie mogło zabraknąć reprezentantów UKS Gawra Niedźwiedź. O randze zawodów świadczyła
chociażby liczba 171 zawodników przybyłych z kilkudziesięciu polskich klubów. Z tym większą satysfakcją informuję, że
w tak silnie obsadzonym turnieju w pierwszym swoim starcie w grze mieszanej Tomasz Tyrka
i Natalia Wietecka
dotarli do ćwierfinałów, wygrywając w I i II rundzie.
W grach mikstowych w kat. młodzika
młodszego
startowało 21 par,
a Tomek i Natalia to
uczniowie dopiero
IV i V klasy szkoły
podstawowej.
Mariusz Chudek
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TURNIEJ BADMINTONA
15 lutego w hali sportowej Gimnazjum nr 2 w
Ostrzeszowie odbył się Turniej Badmintona dla Dzieci
i Młodzieży. Swoje umiejętności mogli zweryfikować
w grze pojedynczej uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjów. Oprócz reprezentantów szkół ostrzeszowskim
uczestnikami
rozgrywek byli zawodnicy
UKS Gawra z Niedźwiedzia.
Po zakończeniu gier w
kategoriach
młodzieżowych odbył się również turniej w grze podwójnej bez
ograniczeń wiekowych.
Cieszy fakt, że wciąż
raczkująca w naszym mieście dyscyplina zgromadziła łącznie 36 graczy.
To kolejne zawody w badmintonie, zorganizowane
w tym roku przez Ostrzeszowskie Stowarzyszenie
Sportowe Piast.

Wyniki wszystkich gier

SP - dziewczęta

1. Natalia Wietecka - Niedźwiedź
2. Agata Netter - Niedźwiedź
3. Aleksandra Błaszczyk - Ostrzeszów

SP - chłopcy

1. Tomasz Tyrka - Niedźwiedź
2. Kacper Mazur - Niedźwiedź

3. Michał Mądry - Ostrzeszów

Gimnazja - dziewczęta
1. Julia Błoch - Niedźwiedź
2. Julia Wietecka - Niedźwiedź
3. Klaudia Przemusiała - Ostrzeszów

Gimnazja - chłopcy

1. Norbert Kałwiński - Niedźwiedź
2. Mateusz Bacik - Ostrzeszów
3. Błażej Kamiński - Ostrzeszów

Gry podwójne open

1. Mariusz Chudek/Robert Dziewięcki Ostrzeszów
2. Michał Słodowy/Krzysztof Marek - Syców,
Oleśnica
3. Norbert Kałwiński/Jakub Krawczyk Niedźwiedź
Zarząd OSS Piast

SENIORZY I MASTERSI NA MEDAL
W karate nic nie przychodzi łatwo.
Często nagrodą dla ćwiczących jest
tylko jego osobisty sukces - sprawność, zdrowie, ładna sylwetka, pewność
siebie. Bywa jednak, że po wielu latach
ciężkiej pracy, po wyrzeczeniach i niezliczonej ilości godzin spędzonych na treningach, seminariach, obozach czujemy

wreszcie smak zwycięstwa. Wielka
ochota, aby rywalizować z innymi dotyczy zarówno młodszych, jak i starszych.
Tak jest również i w naszym klubie.
Okazja do takiej rywalizacji nadarzyła się 21 lutego 2015r. we Wrocławiu i Berlinie.

WROCŁAW - XXXV MISTRZOSTWA
POLSKI SENIORÓW KARATE WKF
W zawodach wzięło udział 153 karateków z 37 klubów. Nasz klub reprezentował Maksymilian Szczypkowski,
w mistrzostwach wzięła również udział
Beata Zielińska, tym razem w barwach
klubu „Budaokan” Wrocław.

Maks z brązem.

Brąz dla Beaty.

Mastersi na medal.

Maks wywalczył brązowy
medal MP w konkurencji kata
indywidualne seniorów, Beata
zaś zdobyła brązowy medal
MP w kata drużynowym
seniorek.
Gośćmi
honorowymi
Mistrzostw
byli:
shihan
Wacław Antoniak i shihan
Robert Hamara.
BERLIN - MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE
„BERLIN OPEN 2015”
W turnieju startowali zawodnicy z ponad 60 klubów z całej
Europy. Na tych prestiżowych
zawodach nasz klub reprezentowali: sensei Michał Bartz, Zdzisław
Mituła i Piotr Kuźna.
Nasi mastersi (zawodnicy powyżej 35
roku życia) zdobyli ogółem 6 medali: 2
złote, 2 srebrne i 2 brązowe.
Złote medale
- Michał Bartz w kata indywidualnym
w kategorii +60 lat,
- Zdzisław Mituła w kumite indywidualnym w kategorii +40 lat w wadze
+80kg.
Srebrne medale
- Michal Bartz, Zdzisław Mituła i Piotr
Kuźma w kata drużynowym +30 lat,
- Piotr Kuźma w kumite indywidualnym w kategorii +30 lat w wadze +80
kg.
Brązowe medale
- Piotr Kuźma w kata indywidualnym
w kategorii +30 lat,
- Zdzisław Mituła w kata indywidualnym w kategorii +40 lat.
Dzięki naszym mastersom klub UKS
„Hitotsu” Ostrzeszów zajął 10. miejsce
w klasyfikacji generalnej. Wielkie brawa!
Karate można ćwiczyć bez względu
na wiek i płeć, nasz najmłodszy karateka ma 5 lat, a najstarszy 69.
Wszystkim karatekom życzymy dalszych sukcesów.
Jan Zieliński 5 dan
karate shotokan/WKF

