Międzynarodowy Puchar Polski –
Bydgoszcz Cup 2017
W dniach 24-26.03.2017 r. odbył się Międzynarodowy Puchar Polski – Bydgoszcz Cup w
Taekwondo Olimpijskim. W zawodach wystartowała rekordowa liczba zawodników, bo ponad 700.
Oprócz czołówki zawodników z całego kraju na zawodach pojawili się reprezentanci
Białorusi, Łotwy, Czech, Słowacji i Irlandii. W zawodach wystartowali także zawodnicy KS
Taekyon. Nasi zawodnicy wystartowali we wszystkich kategoriach wiekowych: młodzikach –
Jakub Rutkowski, Patryk Stachowicz, Konrad Nowicki, kadetach – Anna Obrębska, Karol
Łazarski, Bartosz Nowak, Kamil Okraszewski, Michał Kunda, juniorach – Bartosz Duszyński,
młodzieżowcach – Oliwia Perczyńska. Najlepszy występ zanotowali: Bartosz Duszyński i Anna
Obrębska. Duszek potwierdził swoją przynależność do czołówki krajowej w kat. do 48 kg,
przegrywając dopiero w finale, a Ania w półfinale uległa przeciwniczce z Klubu Hwarang
Września, przegrywając 23:26. Niestety pozostali nasi zawodnicy ulegli w pierwszych
pojedynkach. Wszyscy nasi kadeci po raz pierwszy rywalizowali w tej kategorii wiekowej
(12-14 lat) startując w ubiegłym roku w kategorii młodzika (10-11 lat). Nie liczyliśmy na
sukcesy, a raczej na nabranie przez nich doświadczenia, które będzie procentować pewnie
dopiero w przyszłym roku. Tym bardziej cieszy bardzo dobry wynik Ani Obrębskiej. Podobna
sytuacja dotyczyła młodzików, których chyba najbardziej dotknęła zmiana przepisów
rozgrywania walki sportowej, jak weszła od tego roku. Do tej pory zawodnicy w tej
kategorii wiekowej rywalizowali w walce sportowej bez możliwości atakowania głowy
przeciwnika. Teraz wprowadzono specjalne kaski ze specjalną przezroczystą ochroną części
twarzowej, co w bardzo bezpieczny sposób pozwala rozgrywać walki z możliwością atakowania
głowy. W tym roku odbyły się już dwa turnieje, w Świnoujściu i Ostrowcu Świętokrzyskim,
wg nowych przepisów na których, niestety z uwagi na ograniczenia finansowe nie mogliśmy
pojechać. Także trójka naszych młodzików zanotowała swój debiut wg nowych reguł. W
kategorii młodzieżowca (18-21 lat) w pierwszym pojedynku Oliwia Perczyńska uległa
zawodniczce AZS Poznań. Oliwka w ubiegłym roku była jeszcze juniorką (15-17 lat), a w
ostatnim czasie zmagała się z kontuzją mięśnia dwugłowego i to był pierwszy start po
kontuzji. Przed nami seria zgrupowań i zawodów, które będą sprawdzianami przed
najważniejszymi imprezami w tym sezonie. W maju Mistrzostwa Polski Juniorów, w których
liczymy na złoty medal Bartka Duszyńskiego, i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w których
liczymy na jak najlepszy występ Oliwki. W czerwcu nasi kadeci wystartują na
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

