Sztuki walki: udany rok Łukasza Kubiaka

Rok 2013 był bardzo udany dla Łukasza Kubiaka z Rybnickiego Centrum Sportów Walki „Taekwon-do
„Taekwon
Fighter – TKM”.
W minionym roku Łukasz Kubiak udanie reprezentował nasze miasto w 5 dyscyplinach:
Taekwon-do
do ITF, Muay-Thai,
Muay
Kick Boxing, K-11 i Taekwondo Olimpijskie.
Wyniki Kubiaka w 2013 roku:
roku

Taekwon-do
do ITF
- III - miejsce w Kat. walk -57
57 kg, Open Dutch 2013, Holandia
- V Puchar Europy w Taekwon-do,
do, Bułgaria 2013
* I miejsce w Kat. Walk Drużynowych
ynowych stopnie mistrzowskie
* I miejsce w układach Drużynowych
ynowych stopnie mistrzowskie
* II miejsce w Kat. walk indywidualnych -57
57 kg
* II miejsce w Konkurencji Walk Tradycyjnych
- II miejsce w Kat. walk -57 kg, Puchar Polski seniorów, Kłobuck 2013
- Mistrzostwa Polski TKD, Lubartów
* I miejsce w Konkurencji Walk Tradycyjnych
* III miejsce w Konkurencji Układy Formalne IV-VI
IV
Dan
- Walka ABSORTIO FIGHT NIGHT 3 w Kat. -60
60 kg, Wygrana jednogłośnie
jednogło
3-0
Muay Thai
- Walka
ka Zawodowa ABSORTIO FIGHT NIGHT 2 "Polska vs Czechy" w Kat. -60
60 kg,Wygrana jednogłośnie
jednogło
3-0
K-1
- I - miejsce w Kat. -60
60 kg, Slovak Open, Słowacja
- II miejsce w Kat. walk -60 kg, Międzynarodowy
dzynarodowy Otwarty Puchar Polski, Starachowice

Puchar Świata Szeged, Węgry
gry (przegrana z późniejszym zwyci
zwycięzcą całego pucharu, był to bardzo utytułowany zawodnik, mi
między
innymi Mistrz Europy amatorów i zawodowców oraz medalista MŚ;
M ; Kubiak zanotował drugi swój start w tym pucharze i drugi raz
trafił na późniejszego zwycięzcę).

Przedstawiamy bilans i klasyfikacje zdobytych medali i stoczonych walk:
- ilość stoczonych pojedynków łącznie we wszystkich formułach (Taekwon-do, Kickboxing-K-1, Muay Thai) – 22;
- klasyfikacja medalowa: 4 złota, 4 srebra i 1 brąz.

Łącznie: 9 medali i 3 puchary.

Klasyfikacja walk:
Light contact:
Bilans jest remisowy
Full contact:
Bilans jest dodatni
Walki poza granicami kraju:
Bilans jest dodatni

Wypowiedź Łukasza Kubiaka:

Najpierw opowiem o pozytywach. Bilanse i klasyfikacje są dodatnie, dlatego z tego należy się cieszyć. Miniony rok był wyjątkowy
pod kilkoma względami: został pobity i ustanowiony niesamowity rekord pod względem ilości startów, bo było ich aż 10 (jeśli
wliczyć udział w Ogólnopolskim Programie „Szukamy Olimpijczyków”). Myślę, że jest to całkiem niezła i przyzwoita liczba, a co za
tym idzie najwięcej stoczonych walk i zdobytych medali/pucharów.

Był to dla mnie najintensywniejszy rok w karierze. Pojawił się też ciekawy wyjazd do egzotycznych krajów Wietnam-Kambodża.
Podczas wyjazdu spotkałem się z Polakiem na stale mieszkającym w Wietnamie, który promuje i prowadzi treningi Taekwon-do ITF
jest również trenerem personalnym w Sajgonie obecnie Ho Chi Minh, właśnie tam założył swoją rodzinę, ożenił się z Wietnamką,
prowadzi spokojne, ciekawe i radosne życie. Było to bardzo miłe i ciekawe spotkanie. Oczywiście mieliśmy też przyjemność
wspólnie potrenować, z czego się bardzo cieszyłem. Cenne doświadczenie, które zdobyłem powinno znowu zaprocentować.

Było również kilka ciekawych międzynarodowych wyjazdów i startów: Otwarte Mistrzostwa Holandii, Otwarte Mistrzostwa
Słowacji, Puchar Europy w Bułgarii i Puchar Świata na Węgrzech.

Z porażek, których również kilka się pojawiło, trzeba na przyszłość wyciągnąć wnioski. Jak już przegrywałem, to z czołówką
europejską i światową, więc nie ma się czego wstydzić. Udało mi się pokonać kilku utytułowanych przeciwników, mistrzów i
medalistów mistrzostw świata, z czego jestem dumny. Dlatego głowa do góry, trzeba przyjąć tę gorycz porażek na klatę i pracować
jeszcze ciężej, aby ich w ogóle nie był lub był ich dużo mniej.

Założyłem również swój klub o nazwie Rybnickie Centrum Sportów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM”, który swoją główną
siedzibę, czyli Do Jang, ma już od ponad 10 lat w Hali Widowiskowo-Sportowej. Tam właśnie między innymi swoje umiejętności

mogą szlifować adepci RCSW.

Wracając do Programu „Szukamy Olimpijczyków” pomimo tego, że wygrałem swoją kategorię i byłem na MP w Olsztynie z
wizytacją na zaproszenie PZTO, niestety do dnia dzisiejszego nic się więcej nie zmieniło i nie ma żadnej informacji co dalej z
programem a szkoda, bo kwalifikacje na olimpiadę w brazylijskim Rio de Janeiro w 2016 już trwają. Najgorsza jest ta niewiadoma
co dalej. Ale mam jeszcze cień nadziei, że Ministerstwo i Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego rozwiąże tą sprawę jak
najszybciej i poinformuje co dalej z tym programem.

A teraz kilka ciekawostek z życia klubu. W pierwszym egzaminie, który sam miałem przyjemność przeprowadzić dla swoich adeptów,
wzięło udział 40 adeptów RCSW. Wzięliśmy udział w 3 prestiżowych pokazach z okazji Dnia Kultury Chińskiej w Ustroniu pod
tytułem „Od Ustronia do Pekinu”. Podczas pierwszego dnia wiosny w Świerklanach i na 5. Festiwalu Sportów Walki w Żorach
zaprezentowaliśmy się całkiem przyzwoicie. Po samym pokazie wiele osób gratulowało nam pięknego pokazu. Należało by również
wymienić Dominikę Filec która zdobyła 1 i 3 miejsce na Otwartych Mistrzostwach Holandii. Paweł Olszak udanie zdał trudny
egzamin na pierwszy historyczny czarny pas dla klubu i otrzymał stopień 1 Dan dla klubu RCSW Egzamin przeprowadziła 4osobowa komisja, której przewodniczył wielki mistrz Kim Lan IX Dan Paweł zdobył również cenny Brązowy medal na
Mistrzostwach Polski Juniorów walka o medale w Polsce na Mistrzostwach jest bardzo ciężka o czym świadczyć mogą sukcesy
osiągane przez zawodników Polski. Warto dodać że w ubiegłym roku reprezentacja Polski zajęła Pierwsze miejsce w klasyfikacji
medalowej na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii.. Niedawno wróciło 7 wyróżniających się zawodników RCSW z Centralnego
Zgrupowania Taekwon-Do – Szczyrk 2014, gdzie szlifowali swoją formę przed sezonem. Treningi prowadziła wyjątkowa kadra
trenerska Mistrz Jerzy Jedut VII Dan (wychował wielu utytułowanych zawodników) i Jarosław Suska (20-krotny Mistrz Europy i 6krotny Mistrz Świata). Wyjazd na obóz był dotowany ze środków Gminy Świerklany. Obecnie trwają intensywne przygotowania do
najbliższych dwóch startów. W najbliższy weekend aż 28 zawodników RCSW będzie brało udział w zawodach Otwarte Mistrzostwa
Śląska Młodzików, Kadetów i Skrzatów oraz pierwszej kwalifikacji do MPJM i MPJ w Rybniku oraz w Slovak Open – Otwarte
Mistrzostwa Słowacji.

