Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików w Taekwondo Olimpijskim
W dniu 29.10.2016 r. W Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików w Taekwondo Olimpijskim. W kategorii wiekowej młodzika nie rozgrywa się
Mistrzostw Polski, a Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzika są turniejem najwyższej rangi
w tej kategorii wagowej.
W zawodach wystartowało ponad 160 zawodników z 18 Klubów z czterech województw:
Świętokrzyskie, Mazowieckie, Lubelskie i Podkarpackie. W zawodach wystartowała 10 osobowa
reprezentacja zawodników KS Taekyon. Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach:
dwubój sprawnościowy, poomse, mini-kyorugi (walka sportowa). Każdy zawodnik mógł
wystartować w dwóch konkurencjach przy czym walka sportowa była obowiązkowa. Największy
sukces odnotowały nasze dziewczyny: Ania Obrębska i Ola Klasińska. Obydwie pokonały po
dwie przeciwniczki w walce sportowej w swoich kategoriach wagowych zdobywając złote
medale, Ania dorzuciła jeszcze srebro w konkurencjach sprawnościowych, a Ola czwarte
miejsce. Chłopcy wypadli trochę gorzej, choć w ich kategoriach wagowych konkurencja była
zdecydowanie większa niż u dziewczyn. Niejednokrotnie trzeba było pokonać 2 przeciwników,
aby dostać się do strefy medalowej. Czwórka naszych zawodników: Bartek Nowak, Kamil
Okraszewski, Jakub Rutkowski i Dominik Chrzanowski przegrała dopiero w półfinałach swoich
kategorii wagowych, zdobywając medale brązowe. Niestety Patryk Stachowicz, Michał Kunda,
Karol Łazarski i Konrad Nowicki, pomimo zaciętych pojedynków nie przedostali się do
strefy medalowej. Na pewno nie można im jednak odmówić serca do walki i swoje pojedynki
przegrywali jednym punktem (Michał Kunda 2:3) lub po remisie w regulaminowym czasie
dopiero w dogrywce o „złoty punkt” (Karol Łazarski i Patryk Stachowicz). W sumie nasza 10
osobowa ekipa zdobyła 6 medali w walkach i jeden w konkurencjach sprawnościowych.
W tym samym czasie co młodzicy w Ostrowcu, nasz junior Bartosz Duszyński wraz z
Reprezentacją Polski uczestniczył w Pucharze Świata w Belgradzie (Serbia). Bartek
niestety po zaciętym pojedynku przegrał z reprezentantem Słowacji 13:18. Ostatnią w tym
roku szansę na zdobycie punktów w Pucharze Świata będzie miał w dniach 12-13.11.2016 w
Zagrzebiu (Chorwacja).

