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Początek grudnia, to okazja do wzięcia udziału w wielu wspaniałych
wydarzeniach organizowanych w ramach Mikołajek. Jedne z nich
mają charakter sportowy inne kulturalny czy społeczny. Już po raz
dwunasty, również Akademia Sztuk Walki Dawida Matwieja włącza
się w ten zwyczaj przeprowadzając Mikołajkowy Turniej
Taekwon-do ITF. Jest to wspaniała możliwość dla zawodników, ich
rodziców oraz wszystkich kibiców, którym bliskie są sztuki i sporty
walki, do wielu sportowych emocji. Rodzinna atmosfera, dobra
zabawa, sportowa rywalizacja w duchu fair play, a przede wszystkim
uśmiechy od ucha do ucha, to tylko namiastka tego co miało miejsce
na tym Turnieju. Wydarzenie zgromadziło łącznie blisko 140
zawodników. Po raz pierwszy było ono przeznaczone tylko dla dzieci
i młodzieży do 15 r.ż. Rywalizowali oni w kilku konkurencjach: układy
formalne TKD, techniki szybkościowe, techniki specjalne, walki soft
stick, walki semi hogo. Ponadto konkurencje podzielone zostały na
kategorie wiekowe i wagowe, a także w przypadku układów
posiadane stopnie. Zawodnicy, którym udało się wywalczyć miejsce
na podium otrzymywali medale oraz puchary. Jednocześnie
organizatorzy Turnieju przewidzieli dla każdego uczestnika piękny

pamiątkowy medal. Oczywiście, nie mogło także zabraknąć św.
Mikołaja, który (dzięki naszym niezawodnym sponsorom oraz
Gminie Dębe Wielkie) mógł wręczyć każdemu zawodnikowi
świąteczny prezent. Dla wielu startujących, był to pierwszy krok w
ich karierze zawodniczej. Turniej ten nie tylko pozwolił na dobrą
zabawę, ale jednocześnie dał możliwość zmierzenia się ze stresem,
rywalizacji w bardziej przyjaznej atmosferze oraz zdobycia
pierwszych doświadczeń turniejowych. Równocześnie nie zabrakło
wśród startujących wielu dużo bardziej doświadczonych i
utytułowanych zawodników, tegorocznych zdobywców Pucharów i
Mistrzostw Polski, którzy chętnie służyli radami swoim kolegom lub
wspierali jako wolontariusze organizację całego wydarzenia.
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim zawodnikom biorącym
udział w wydarzeniu. Jednocześnie w imieniu organizatorów
chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom
zaangażowanym
w
organizację
tego
przedsięwzięcia:
wolontariuszom, sędziom, rodzicom trenerom, sponsorom, Wójtowi
Gminy Dębe Wielkie Panu Krzysztofowi Kalinowskiemu oraz
Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim i
dyrektorowi Rafałowi Wtulichowi.

