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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Szczęśliwa
Łódź
Ilekroć nasi karatecy wyruszają na
kolejne sportowe potyczki, tylekroć
myślimy, czy sobie poradzą i czy odniosą
sukcesy na miarę sowich umiejętności. Grudzień i Łódź to szczęśliwe czas
i miejsce.
Oto najnowsze sukcesy ostrzeszowskich wojowników spod znaku tygrysa. W
ciągu dwóch ostatnich sobót młodzi karatecy wzbogacili się o 20 medali: 7 złotych,
8 srebrnych i 5 brązowych. Zawody rozgrywane w Łodzi są dla zawodników UKS
„Hitotsu” Ostrzeszów bardzo udane.

Z rozgrywanego 1 grudnia Międzynarodowego Pucharu Łodzi - Olimp Challenge 2012, nasi zawodnicy przywieźli 11
medali: 3 złote, 5 srebrnych i 3 brązowe.

SP w Olszynie liderem wśród
„pływających” szkół

Zmianą lidera na pozycji najlepiej
„pływającej” szkoły zakończyły się
Mikołajkowe Zawody Pływackie, które
odbyły się 9 grudnia br. na Krytej Pływalni Oceanik.
Była to druga impreza, której celem
jest wyłonienie najlepiej „pływającej”
szkoły. W zawodach udział wzięło 117
zawodników z siedemnastu szkół podstawowych i czterech gimnazjów z
powiatu ostrzeszowskiego oraz ościennych miejscowości (Kępno, Wieruszów,
Grębanin, Perzów, Bralin, Leszno).
Po drugich zawodach ranking szkół
uległ zmianie.
Wśród szkół podstawowych I miejsce zajmuje SP Olszyna (104 pkt), II
- SP nr 3 w Ostrzeszowie ( 94 pkt) , IIISP w Grabowie (64 pkt).
Wśród gimnazjów I miejsce zajmuje
Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie (52
pkt), II- Gimnazjum w Kraszewicach
(42 pkt), III – Gimnazjum nr 1 w Kępnie
(34 pkt).

Każdy zawodnik otrzymał drobne
upominki oraz pamiątkowy dyplom.
Medaliści, cieszący się ze zwycięstwa,
otrzymali medale, dyplomy oraz nagrody
ufundowane przez firmę Slam Poland
z Ostrowa Wlkp. Fundatorzy nagród są
organizatorami akcji ekologicznej „Stań
po zielonej stronie mocy”.
Po zakończeniu Mikołajkowych
Zawodów Pływackich odbyły się I
Mistrzostwa Ostrzeszowa w pływaniu
pod wodą na odległość. Wystartowało
trzech zawodników - wśród panów
pierwsze miejsce ex aequo zajęli: Marek
Gorzelańczyk i Łukasz Trochonowicz
(50 m), wśród pań Katarzyna Ślusarek
(42,5 m). Medaliści otrzymali puchary,
medale oraz nagrody.
Wszystkim dziękujemy za udział i gratulujemy udanego startu.
Życzymy dalszych sukcesów!
(ndp)

Nasz klub reprezentowało dziewięciu
karateków. Konkurencja była naprawdę
potężna. W zawodach wzięło bowiem
udział ponad 150 zawodników z 12
klubów.
Nasi medaliści to:
- Agnieszka Kamińska – złoto
w kumite indywidualnym kobiet,
- Beata Zielińska – złoto w kata indywidualnym kobiet,
- Kacper Świtoń – złoto w kumite indywidualnym młodzików,
- Żaneta Dera – srebro w kumite indywidualnym kobiet,
- Mateusz Netter – srebro w kumite
indywidualnym juniorów,
- Amadeusz Dera – srebro w kumite
indywidualnym juniorów,
- Adrian Mituła – srebro w kumite
indywidualnym młodzików,
- Krystian Mituła – srebro w kata indywidualnym kadetów,

- Izabela Kamińska – brąz w kumite
indywidualnym kadetów,
- Adrian Mituła – brąz w kata indywidualnym młodzików,
- Krystian Mituła – brąz w kumite
indywidualnym kadetów.
Wobec wspaniałych sukcesów indywidualnych warto dodać, że w klasyfikacji generalnej nasz klub zajął wysokie IV
miejsce.
Jeszcze nie opadły emocje, a już 8
grudnia rozgrywano Otwarte Mistrzostwa Łodzi w Karate 2012.
W imprezie wzięło udział ponad 160
zawodników z 15 klubów z Polski oraz 1
klub ze Słowacji.
Z Ostrzeszowa wyruszyliśmy ośmioosobową reprezentacją. Fortuna i tym
razem nam sprzyjała. Z zawodów przywieźliśmy 9 medali: 4 złote, 3 srebrne
i 2 brązowe.

Nasi medaliści to:
- Mateusz Netter – złoto w kumite,
- Maksymilian Szczypkowski – złoto
w kata,
- Mikołaj Witek – złoto w kata,
- Izabela Kamińska – srebro w kumite,
- Nikodem Chróścik – srebro w kata,
- Adrian Mituła – srebro w kata,
- Amadeusz Dera – brąz w kumite,
- Krystian Mituła – brąz w kata,
- złoto dla drużyny kata w składzie:
Maksymilian Szczypkowski, Adrian
Mituła i Krystian Mituła.
Również i w tych zawodach nasz klub
zajął IV miejsce.
Gratulujemy! Miłych wiadomości nigdy
za wiele. Do zobaczenia na treningach.
Ćwicz razem z najlepszymi. Oss!!!
Jan Zieliński - 4 dan
karate Shotokan
www.hitotsu.pl

Od lewej na drugim planie: Michał Muszyński, Marcin Dziadek, Rafał Lipicki, Aleksander Stawirej, Maciej Kowalczyk, Marta
Kowalczyk, Kinga Kycia, Bartłomiej Więcław, Robert Niedźwiedzki; na pierwszym planie: od lewej Robert Ziętek, Mariusz Ziętek.

Po raz pierwszy klubowy- przejściowy
puchar niemiecki w polskim klubie
Właścicielem tego pucharu na rok
2013 został klub ZIĘTEK Team Brzeziny,
który wygrał BOKSERSKI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY 2012 w Alzey. W turnieju brało
udział 176 zawodników z 12 klubów.
Do niemieckiego miasta Alzey pojechało 8 zawodników: Maciej Kowalczyk,
Aleksander Stawirej, Michał Muszyński,
Marcin Dziadek, Marta Kowalczyk, Kinga
Kycia, Robert Niedźwiedzki i Mariusz Ziętek, trener Mariusz Ziętek i kierownik Zbigniew Stawirej.
Do rywalizacji o puchar wystawiliśmy 6-osobową drużynę, która zdobyła
24 punkty, czyli maksymalną ilość, jaką
można było zdobyć w tym turnieju. Niestety, do dwóch pozostałych naszych

zawodników z powodów zdrowotnych nie
przyjechali niemieccy rywale.
Najlepszymi zawodnikami turnieju
zostali:
Michal Muszyński - Taem Ziętek Brzeziny i Antonia Birardi - TV Alzey.
Jestem niezmiernie zadowolony z
postawy swoich podopiecznych. Uważam,
że nasza drużyna wykonała plan w roku
2012r. na 120% i dlatego nie będę podawał

wyników poszczególnych walk. Wszyscy
zasłużyli na szacunek.
To czwarty drużynowy puchar zdobyty
przez drużynę ZIĘTEK Team Brzeziny
w roku 2012. Trzy wcześniejsze to Puchar
dla najlepszej drużyny Mistrzostw Ziem
Zachodnich Juniorów Ligach Contact,
3. miejsce drużynowe na Mistrzostwach
Polski Ligh Contact oraz Puchar najlepszej
drużyny Mistrzostw Polski Juniorów Full
Contact.
(emzet)
Gratulujemy!

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek;
Nowego 2013 Roku
spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu
szczęścia i powodzenia,
wszystkim Członkom Klubu,
Zawodnikom , Sponsorom i Przyjaciołom,
Redakcji „Czasu Ostrzeszowskiego”, Władzom
Samorządowym i Mieszkańcom Ostrzeszowa
życzy
zarząd KP VICTORIA Ostrzeszów

