V Piaseczyński Turniej IKO Mazovia Cup
W dniu 20 marca 2016 roku odbył się &#8222;V Piaseczyński Turniej IKO Mazovia Cup&#8221;. Udział w
zawodach wzięło aż 392 zawodników z 35 klubów z Polski. Było to kolejne wyzwanie w nowym sezonie
startowym dla reprezentantów Akademii Sztuk Walki Jonkowo, którą tym razem reprezentowali: Block
Patrycja, Penger Maksymilian, Zakrzewski Filip, Grabkowski Jakub, Grabkowski Olaf, Grabkowski Michał,
Wippich Patryk, Wippich Sebastian, Piotr Ogrodnik oraz Marcel Pietrołaj.
Łącznie karatecy z Jonkowa zdobyli 4 medale: 2 złote, 1 srebrny i 1 brązowy. Wyniki poszczególnych
reprezentantów ASW Jonkowo:
Dzieci (dziewczęta, 2005-2006) do 45 kg
I miejsce &#8211; Block Patrycja
Młodzicy (2001-2002) pow. 60 kg
I miejsce &#8211; Penger Maksymilian
Kadeci (2003-2004) do 35 kg
II miejsce &#8211; Wippich Patryk
Młodzicy (2001-2002) do 45 kg
III miejsce &#8211; Wippich Sebastian
Dzieci młodsze (chłopcy, 2007-2008) do 35 kg
IV Zakrzewski Filip
Drużynowo ASW Jonkowo zajęła 15 miejsce zdobywając łącznie 24 punkty i wyprzedzając m.in. kluby z
Malborka, Lublina, Białegostoku, Poznania czy Warszawy.
Najlepiej spośród karateków z Jonkowa spisali się: Patrycja Block i Maksymilian Penger, którzy wykonali
plan w stu procentach zajmując w swoich kategoriach pierwsze miejsca. Patrycja w drodze do finału
stoczyła 3 walki. W pierwszej wygrała z zawodniczką z Lublina przez wazari (zdobywając pół punktu) po
skutecznym zastosowaniu okrężnego kopnięcia na głowę mawashigeri. W półfinale zdecydowanie
dominowała nad rywalką wygrywając jednogłośnie na punkty przez decyzję sędziów. W finale stoczyła
zacięty bój z Natalią Szopa z Chełmna. Po pierwszej rundzie sędziowie wskazali na dogrywkę. W niej obie
zawodniczki zdobyły po pół punktu. Według sędziów pojedynek był bardzo wyrównany. Dwóch wskazało na
wygraną Patrycji, dwóch na jej przeciwniczkę. Ostateczny werdykt należał do sędziego maty. W jego
ocenie lepsza w tym starciu była Patrycja i to ona cieszyła się z końcowego zwycięstwa. Patrycja od roku
startuje w turniejach ogólnopolskich. W tym czasie wzięła udział w 7 turniejach i wszystkie wygrała.
Kolejny zwycięzca z Jonkowa, Maksymilian Penger, w półfinale spotkał się z zawodnikiem z Olsztyna,
którego pokonał przez Ippon. Najpierw zdobył wazari po kopnięciu lowkick (kopnięcie na udo), a chwilę
później wykonał skutecznie technikę ręczną zdobywając kolejne pół punktu. Tym samym zakończył walkę
przed czasem po niespełna minucie. W finale zmierzył się z Adrianem Kozickim ze Szczytna, z którym
wygrał zdecydowanie przez wskazanie sędziów w regulaminowym czasie walki, która trwała dwie minuty.
Srebrny medalista, Patryk Wippich, w walce półfinałowej wygrał zdecydowanie z przeciwnikiem z Chełmna
zdobywając cały punkt (Ippon). W finale po regulaminowym czasie walki przegrał przez wskazanie sędziów

z zawodnikiem z Krosna zajmując ostatecznie drugie miejsce. Jego brat, Sebastian Wippich, stanął na
najniższym stopniu podium.
Z kolei Filip Zakrzewski stoczył na turnieju trzy walki. W pierwszej, decydującej o wejściu do półfinału,
wygrał zdecydowanie przez Ippon (zdobywając cały punkt) po dwukrotnym zastosowaniu techniki maygeri
(kopnięcie frontalne na głowę). Bardzo wyrównany pojedynek stoczył o wejście do finału. Po pierwszej
rundzie sędziowie zarządzili dogrywkę. Po niej również stwierdzili, że walka była remisowa. Zwycięscy nie
wyłoniło także decydujące w tym momencie ważenie zawodników. W przypadku różnicy między nimi wagi
większej niż trzy kilogramy wygrałby lżejszy z nich. Obu dzieliła różnica tylko 2 kilogramów. W tym
przypadku odbyła się ostatnia dogrywka, która musiała wyłonić zwycięzcę. Sędziowie do końca byli
podzieleni. Dwóch sędziów wskazało na wygraną Filipa, dwóch na jego przeciwnika. O końcowym
werdykcie zadecydował sędzia maty, który wskazał na wygraną przeciwnika zawodnika z Jonkowa. W walce
o trzecie miejsce reprezentant ASW Jonkowo uległ zawodnikowi z Krosna ostatecznie zajmując czwarte
miejsce w turnieju.
W najbliższym czasie reprezentanci ASW Jonkowo, Patrycja Block i Maksymilian Penger, staną przed nie
lada wyzwaniem. W dniu 2 kwietnia wezmą udział w międzynarodowym turnieju &#8222;Otwartych
Mistrzostwach Czech&#8221;. O to by Jonkowo zostało zapamiętane w Czechach oprócz zawodników
zadba Klub Kibica ASW Jonkowo, który zapewni gorącą atmosferę. Jak zawsze będzie głośno i będzie się
działo. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć udział zawodników ASW Jonkowo w turniejach, serdecznie
zapraszamy do współpracy. A tych, którzy marzą o sportowych sukcesach, zapraszamy do wspólnego
trenowania.
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