Niemal 90 zawodników sprawdziło swoje umiejętności podczas Noworocznego Turnieju Karate Kyokushin, który odbył się w hali Domu Kultury w Koź-
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micach Wielkich. Zawodniczka Klubu Mistrzostwa
Karate Kyokushinkai wróciła z medalem.
Klub Mistrzostwa Karate Kyokushinkai (KMKK),
który prowadzi treningi w Krakowie w Zespole Szkół
Nr 1 przy ul. Ułanów 3, a także w Skale i Włosani, re-

prezentowało na turnieju 10 osób. – To turniej pierwszego kroku, od takich zawodów zaczynają późniejsi mistrzowie Polski, czy Europy – podkreśla sensei
Łukasz Sękiewicz (2 DAN).
Spośród zawodników KMKK pierwsze miejsce
w kategorii „5 ulubionych technik – open” zajęła
Klaudia, trenująca w sekcji Włosań, a trzecie miejsce
w kategorii „Kata dziewcząt” – Tamara, która trenuje w Krakowie. Ponadto puchar dla najmłodszego
uczestnika zawodów otrzymał Dawid z sekcji Włosań.– Tamara po raz kolejny pokazała, że jest w stanie
sięgać do medale – przyznaje sensei Grzegorz Brucki
(1 DAN). – To nie pierwszy sukces Tamary i na pewno
nie ostatni. Trenuje ciężko i są tego efekty.
Kolejny turniej, w którym wezmą udział zawodnicy KMKK, już w maju w Wieliczce. – Czeka nas dużo
pracy – mówi senpai Jakub Grzymek (2 kyu). – Nasi
zawodnicy pokazali, że są w stanie konkurować z karatekami, którzy trenują znacznie dłużej. Z Wieliczki
także wrócimy z medalami.
senpai Jakub Grzymek
instruktor Klubu Mistrzostwa
Karate Kyokushinkai
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Sukces karateków z Krakowa

