European Masters Games Nicea 2015
środa, 07 października 2015 11:31 -

W Nicei w dniach od 1 do 11 października rozgrywane są igrzyska w 27 dyszyplinach sportu z
udziałem ponad 7200 zawodników z całej Europy w grupie sportowców mających ponad 35 lat.
W tej stawce jest również karate. Zawody karate rozgrywane były wg przepisów WKF na dwóch
poziomach zaawansowania - zawodniczym i rekreacyjnym. W tych zawodach które rozgrane
zostały w dniach 1-2.10.2015 startowało ponad 250 zawodników z 20 państw. Z PZK brało
udział 11 osób, 10 zawodników kadry masters: Wacław Antoniak.Michał Bartz, Marek
Cegłowski, Jacek Jaworski, Zbigniew Karski, Joanna Kondoł, Witold Kucharski, Piotr Kuźma,
Aleksander Mikołajów i Franciszek Moroz oraz z poza kadry Piotr Szymala.
Zawodnicy nasi osiągnęli bardzo dobre wyniki. W grupie rekreacyjnej zdobyliśmy trzy złote,
jeden srebrny i dwa brązowe medale:
1. Joanna Kondoł I miejsce w kata +35,
2. Jacek Jaworski I miejsce w kumite +35,
3. Aleksander Mikołajów I miejsce w kumite +45,
4. Franciszek Moroz II miejsce w kumite +55,
5. Marek Cegłowski III miejsce w kata +45,
6. Jacek Jaworski III miejsce w kata +35,
7. Franciszek Moroz V miejsce w kata +55,
8. Aleksander Mikołajów IX miejsce w kata +45.
W grupie zawodniczej nasi reprezentanci zajęli następujące miejsca:
1. Wacław Antoniak III miejsce w kata +55,
2. Zbigniew Karski VII miejsce w kumite +45, w wadze +84kg,
3. Michał Bartz IX miesjce w kata +55,
4. Zbigniew Karski IX miejsce w kata +45,
5. Witold Kucharski IX miesjce w kata +45 i kumite -84kg,
6. Piotr Kuźma IX miejsce w kata +35 i kumite -84kg,
7. Poitr Szymala IX miesjce w kata +35
Zawody stały na wysokim poziomie sportowym. W zawodach brali udział zawodnicy mający na
swoim koncie medale z mistrzostw świata i Europy. W młodszej kategorii wiekowej część
zawodników nadal startuje w zawodach seniorów.
Cały wyjazd naszej ekipy odbył się na koszt uczestników oraz sponsrów którzy znależli się
dzięki działaniom pana Piotra Kuźmy, który pełnił w bardzo skuteczny sposób funkcję szefa
organizacyjnego całego wyjazdu.
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