Bokser z powiatu z medalem mistrzostw Polski!
Wielki sukces Arkadiusza Wasilewskiego, boksera Uczniowskiego Klubu Sportów Walki PIRS
Powiatu Olsztyńskiego. Podopieczny Jacka Smolińskiego, trenera i prezesa klubu zdobył
brązowy medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Starachowicach, w najliczniej
obsadzonej kategorii wagowej do 75 kg!

Boks w wielkim stylu powraca na Warmię i do Olsztyna! &#8211; cieszy się Jacek Smoliński, prezes UKSW
PIRS Powiatu Olsztyńskiego, który jest jednocześnie trenerem brązowego medalisty Młodzieżowych
Mistrzostw Polski w boksie. &#8211; O ile mnie pamięć nie myli, to ostatni medal z imprezy mistrzowskiej
trafił na Warmię jeszcze za czasów Budowlanych Olsztyn, czyli ponad 20 lat temu.
XVIII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie odbyły się w dniach od 6 do 10 października w
Starachowicach. W zawodach wzięło udział 145 zawodników z całej Polski. Powiatowy UKSW PIRS
reprezentował Arkadiusz Wasilewski, 20-letni student I roku. Arek wystartował w kategorii wagowej do 75
kg.
- To była najliczniej obsadzona kategoria w całych mistrzostwach &#8211; mówi Jacek Smoliński. &#8211;
Wystartowało w niej aż 26 zawodników.
Bokser UKSW PIRS stoczył w turnieju cztery walki. W pierwszej wygrał stosunkiem punktów 10:6 z
Zubrzyckim Bartłomiejem (Gwardia W-wa), stosunkiem drugim 8:5 z Marcinem Byczkiem ze Strzegomia,
stosunkiem stosunkiem trzecim 6:1 z Michałem Gnozą stosunkiem Cristal Białystok. Dopiero w półfinale
Arek przegrał po zaciętej walce z Adamem Kośmidrem z Tygrysa Elbląg, co dało mu trzecie miejsca na
MMP.
- To niewątpliwie największe osiągnięcie klubu UKSW PIRS w całej działalności bokserskiej &#8211; cieszy
się Jacek Smoliński. &#8211; Przed Arkiem stoi na pewno wielka kariera, o ile będzie chciał ciężko i
sumiennie trenować.
Wśród najmocniejszych stron brązowego medalisty MMP Jacek Smoliński wymienia determinację i wielką
wolę zwycięstwa. Z sukcesu boksera z powiatu cieszy się także wicestarosta Arkadiusz Paturej, założyciel
klubu UKSW PIRS, który sam w przeszłości był brązowym medalistą mistrzostw Polski seniorów.
- Medal Arka to wspaniała sprawa &#8211; uważa Arkadiusz Paturej. &#8211; To sukces zawodnika,
trenera i całego klubu, który powinien się przełożyć na jeszcze większe zainteresowanie boksem w regionie.
Warto dodać, że bardzo dobrze w mistrzostwach wypadli także bokserzy dwóch innych klubów z regionu:

Mazura Ełk (dwa medale) i Tygrysa Elbląg (dwa medale). Dzięki temu warmińsko-mazurskie w klasyfikacji
województw uplasowało się na bardzo wysokim trzecim miejscu.
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