SUKCES ZŁOTEJ DRUŻYNY AKADEMII SZTUK WALKI
Wspaniały sukces Złotej Drużyny Akademii Sztuk
Walki na Mistrzostwach Polski Taekwon-do ITF Choi
Jung Hwa.
W sobotę 14 kwietnia br. w Oleśnicy miały miejsce II
Mistrzostwa Polski w Taekwon-do ITF Choi Jung Hwa
zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Taekwon-do
ITF. W turnieju wzięło udział ok. 200 zawodników i
zawodniczek z klubów posiadających licencję
Taekwon-do ITF z całego kraju. Świetnie
zaprezentował się klub Akademia Sztuk Walki z Dębego Wielkiego i Mińska Mazowieckiego pod
kierownictwem Dawida Matwieja IV dan. Sześciu zawodników wywalczyło łącznie aż 20 medali w tym 13 tytułów Mistrzów Polski Taekwon-do ITF. Wśród dzieci zdominowała rywalki
Weronika Berdyńska, trzykrotnie stając na najwyższym stopniu podium – w układach
formalnych, technikach specjalnych i walki semi-kalaki.
Ozłocona wróciła również Katarzyna Mazurowska,
zwyciężając w walkach semi-contact, technikach
specjalnych i układach. Grzegorz Miros dwukrotnie
zdobył srebro ( walki semi-contact oraz light-contact
), natomiast w układach uplasował się na trzeciej
pozycji. W kategorii kadetek dobrze zaprezentowała
się Martyna Majszyk, wygrywając w technikach
specjalnych oraz w walkach semi-contact. Natomiast,
w walkach light-contact osiągnęła drugą lokatę, a w
układach trzecią. Wioletta Mórawska także może pochwalić się wysokimi wynikami. Zwyciężyła
w układach formalnych, walkach semi-contact, a w technikach specjalnych wywalczyła drugie
miejsce. O dużym sukcesie może mówić Monika Wtulich, która
do puli osiągnięć może dołączyć trzy tytuły Mistrzyni Polski
(walki semi-contact, light-contact, techniki specjalne) oraz
srebro w układach formalnych stopni mistrzowskich seniorów.
”Uważam zawody za wyjątkowo udane, przy tak małej
liczbie zawodników udało nam się przywieźć ogromną liczbę
medali. Jestem dumny z moich podopiecznych, którzy pokazali
wysoki poziom wyszkolenia technicznego deklasując swoich
rywali. Mam nadzieję, że zmotywuje to kolejnych młodych
adeptów Taekwon-do do ciężkiej i systematycznej pracy na
treningach, a także zachęci nowe osoby do przyjścia na treningi
do Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim i Szkoły

Podstawowej w Dębem Wielkim, a także do szkół w Cegłowie, Stojadłach, Cygance i Brzezinach,
gdzie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów można na mistrzowskim poziomie zgłębiać
tajniki tak wspaniałej sztuki walki, jaką jest Taekwon-do”. Szczególnie chciałbym podziękować
Gminie Dębe Wielkie, która zaangażowała się w pomoc przy organizacji wyjazdu na zawody.

