Sukcesy egidziaków
Biskupieccy zawodnicy KS Egida przywieźli medale z Pucharu Polski Taekwon-do w Opolu.
16 i 17 października w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu odbył się Puchar Polski
Taekwon-do organizowany przez Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do. W zawodach wzięła udział
rekordowa liczba 700 zawodników z 35 klubów z całej Polski oraz 4 ekipy zagraniczne.
Klub Sportowy Egida reprezentowało 15 zawodników z Biskupca, Barczewa oraz Jezioran w różnych
grupach wiekowych. Walka o medal była trudna, gdyż każdy z egidziaków w swojej kategorii miał po 30–40
zawodników. Blisko połowa składu debiutowała na tak dużej imprezie. Egidziaki zdobyły w sumie 11 medali
(4 złote, 1 srebrny, 6 brązowych) plasując się w połowie stawki w klasyfikacji generalnej.
Pierwszego dnia odbywały się konkurencje dzieci oraz młodzików (walki soft stick, walki touch contact,
układy tradycyjne, układy otwarte, techniki szybkościowe oraz techniki specjalne). Drugiego kadetów,
juniorów i seniorów (walki semi contact, walki light contact, techniki specjalne, ukłądy tradycyjne).
- Impreza stała naprawdę na wysokim poziomie sportowym i czasem 3 wygrane walki nie dawały medalu.
Jestem dumny ze swoich zawodników tym bardziej, że nastawiałem się na 3–4 medale, a oni sprawili mi tak
dużą niespodziankę. Pełen szacunek dla nich tym bardziej, że nikt nie odpuszczał i dał z siebie nie 100
a 200% tak więc i osoby, które wróciły bez medalu mogą być zadowolone ze swojego występu –
komentował występ zawodników trener Bartosz Zabłotny.
Wyniki zawodników KS Egida Biskupiec:
1) Antonina Milewska (kat. młodzik) 1 miejsce techniki specjalne, 3 miejsce walki touch contact, 3 miejsce
układy tradycyjne, 3 miejsce techniki szybkościowe;
2) Hanna Nowakowska (kat. dzieci) 1 miejsce walki touch contact, 3 miejsce techniki specjalne;
3) Barbara Budek (kat. dzieci) 1 miejsce walki touch contact;
4) Kazimierz Adamski (kat. dzieci) 1 miejsce walki soft stick;
5) Aleksander Burczyk (kat. dzieci) 2 miejsce walki touch contact;
6) Maciej Jarmużewski (kat. młodzik) 3 miejsce walki touch contact;
7) Wojciech Nowakowski (kat. młodzik) 4 miejsce walki touch contact (przegrana walka o 3 miejsce po
dogrywce);
8) Magdalena Budek (kat. kadet) 4 miejsce walki light contact (przegrana walka o 3 miejsce);
9) Patrycja Banaszek (kat. kadet) odpadła w eliminacjach.
Klub Sportowy Egida nie zwalnia tempa i już 23 listopada rusza do Wołomina walczyć o medale w turnieju
Polskiego Związku Kickboxingu „Point hunter Championship 2K19”.
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