RCSW w Slovak Open: „kolejny materiał do
przeanalizowania”
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Pięcioosobowa
cioosobowa kadra Rybnickiego Centrum Sportów Walki „Taekwon-do
„Taekwon
Fighter – TKM”
wystartowała w 15 Otwartych Mistrzostwach Słowacji - Slovak Open.
W turnieju w Bańskiej
Ba
Bystrzycy rywalizowali zawodnicy z 12 państw
pa
Europy: Białoruś,
Białoru , Ukraina, Słowacja, Słowenia, Serbia, Czechy,
Chorwacja, Węgry,
W gry, Włochy, Finlandia, Norwegia i Polska, łącznie
ł
ok.
400 uczestników. Rozegrano 651 pojedynków

W Slovak Open rybnicki klub reprezentowali Łukasz Kubiak, Dawid
Da
Krajewski, Marek Kurowski, Patryk Dwojakowski i Szymon
Dwojakowski.
Wypowiedź trenera Łukasza Kubiaka:
Niestety losowania na tych mistrzostwach nam nie dopisały. Większość
Wi
z
nas trafiła na faworytów w swoich kategoriach wagowych. Przeciwnik Marka zwyciężył
zwy
swoją
kategorię,, Patryka w dwóch kategoriach był finalistą,
finalist , natomiast w Light contact przeciwnik Patryka
zwyciężył,
ył, a przeciwnik Dawida zdobył trzecie miejsce. Oprócz mnie wszyscy jechali na turniej przede
wszystkim z nastawieniem zebrania cennego doświadczenia.
d wiadczenia. Był to dla nich pierwszy start w
kickboxingu oraz pierwszy na tak prestiżowej i dużej
du ej imprezie. Niestety start wypadł bardzo słabo ale
nabyte cenne doświadczenie
wiadczenie powinno procentować
procentowa w przyszłości.
ci. Brawa dla Szymona, który w swoich
konkurencjach
ch i kategoriach był najmłodszy (ma niespełna 9 lat!), najlżejszy
najl ejszy i najniższy oraz najmniej
doświadczony ponieważ był to również jego pierwszy start. Dlatego należą
nale mu sięę brawa ponieważ
poniewa
podjął walkę z bardzo mocnymi przeciwnikami. Szymonowi kibicował również
równ jego dziadek pan Leszek
Kuśka,
ka, który pojechał z nami wspierać
wspiera swojego wnuczka.
Ja trafiłem do wyższej
szej kategorii wagowej – 60 kg gdzie w finale spotkałem sięę z ubiegłorocznym
mistrzem świata
wiata WAKO PRO world champion – 60 kg K-1 Antoine Habash z Węgier. Ciekawostką
Ciekawostk może

być fakt, że przeciwnik z którym przyszło mi się zmierzyć w finale swój pierwszy pojedynek zakończył
przed czasem a walka trwała niespełna jedną minutę. Walka zakończyła się moją porażką, przegrałem
na punkty. Jest to dla mnie kolejny materiał do przeanalizowania.
Podziękowania za wsparcie należą się Karolinie Kubiak (materiał foto, reportaż), Aleksandrowi Bieniek
(Firma Ład), Markowi Smołka i Piotrowi Kania (Firma Kuźnia Mocy) oraz klubowi Absortio Gym
Rybnik z Tomaszem Klameckim na czele.

Ponadto zawodnicy Rybnickiego Centrum Sportów Walki wzięli udział w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Śląska Skrzatów, Młodzików i Juniorów Młodszych (I strefa do MP Juniorów
Młodszych i Juniorów) w Kamieniu. W imprezie wzięło udział ponad 300 zawodników z 9 klubów
Śląska i Małopolski. Rybnicki klub reprezentowali Juniorzy Młodsi (Dominika Filec, Jadwiga
Adamaszek, Nikola Wita, Karolina Groborz) i Młodzicy/Kadeci/Skrzaty (Wiktoria Czarnowska, Patryk
Kula, Tymoteusz Lubszczyk, Bartosz Pondo, Sebastian Wawrzaszek, Tatiana Kuczera, Mateusz Ryszka,
Martyna Marek, Nikodem Ławniczek, Marcin Kieś, Paulina Węgrzyn, Ola Pakuła, Przemek Potyrcha,
Mariusz Szweda, Grzegorz Wawoczny, Jarek Maciończyk, Nikola Potzreba, Dawid Kula, Jeremi
Adamaszek). Trenerami byli Paweł i Ola Olszak a wspierali ich Krystian Rutkowski i Adrian
Piechaczek oraz rodzice.
Oto medaliści RCSW:
- Dominika Filec – złoto walki -50kg, Brąz Techniki Specjalne,
- Paulina Węgrzyn – złoto układy, Srebro Techniki Specjalne,
- Patryk Kula - złoto układy, brąz Techniki Specjalne,
- Nikola Wita - srebro walki -50kg,
- Karolina Groborz - srebro walki -46kg,
- Sebastian Wawrzaszek – srebro układy,
- Tymoteusz Lubszczyk – srebro Techniki Specjalne,
- Wiktoria Czarnowska - brąz Techniki Specjalne,
- Paulina Pakuła - brąz układy.
– Dla zawodników ogromne podziękowania za zaangażowanie w przygotowania się do tego startu! Dla
medalistów serdeczne podziękowania i dalszych sukcesów oraz niegasnącej ambicji! Natomiast dla
przegranych otuchy i wytrwałości oraz wyciągnięcia wniosków z porażek żeby w przyszłości było
lepiej, głowa do góry! – powiedział trener Kubiak.

