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Dwa srebrne i dwa brązowe medale przywieźli zawodnicy Rawskiego Klubu Karate
Kyokushin z Turnieju Karate o Puchar z Żeliwa. W zawodach zmierzyło się ponad 300
młodych karateków z całej Polski.
Na pierwszy sprawdzian swoich umiejętności zawodnicy Rawskiego Klubu Karate Kyokushin wybrali
się w Końskie, by zawalczyć w Turnieju Karate Puchar z Żeliwa. Jego organizatorem jest sensei
Mateusz Garbacz i Konecki Klub Karate Kyokushin.
– Zawody te były bardzo mocno obstawione, ponad 300 zawodników z 30 klubów z całej Polski,
pojedynki toczyły się na czterech matach – mówi Zbigniew Pacho, przedstawiciel rawskiego klubu. –
Jak się okazało, by zdobyć Puchar z Żeliwa trzeba było naprawdę mocno walczyć, ponieważ
dozwolone były prawie wszystkie techniki używane w karate kyokushin.
Rawski Klub reprezentowało 7 młodych wojowników. Podział w grupach był tylko na dwie lub trzy
kategorie wagowe, stąd nawet po 20 przeciwników w kategorii i co najmniej cztery walki, by dostać
się do strefy medalowej. Na szczególne wyróżnienie zasługują Martyna Gasińska i Katarzyna Pacho,
które uległy dopiero w finałach i zdobyły srebrne medale. Wspaniale spisali się także nasi brązowi
medaliści - Antonina Pacho i Marcel Pietraszek (filia Tomaszów Maz.), którzy zostali „zatrzymani”
dopiero w walkach o wejście do finału. Nasi pozostali fighterzy: Michalina Cichowicz, Adam Karalus i
Tymoteusz Wojtasik (filia Tomaszów Maz.) otarli się o strefę medalową, kończąc zawody na
miejscach 4-5.

– Duży i wymagający oraz co warto podkreślić znakomicie zorganizowany konecki Turniej pokazał, że
liczymy się na polskiej mapie karate kyokushin – podkreśla Zbyszek. – Cztery Puchary przyjechały do
Rawy, ponadto każdy z zawodników otrzymał piękny pamiątkowy medal z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
Gratulacje należą się nie tylko naszym zawodnikom, ale także ich trenerowi - sensei Marcinowi
Kopczyńskiemu.
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