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Zawody w Miastku
Hala OSiR w Miastku była areną zmagań 147 zawodników z 10 klubów województwa pomorskiego, w
tym również silnej ekipy z Kaliningradu. Zawodnicy rywalizowali na dwóch matach zapaśniczych o
tytuł Mistrza Wybrzeża Młodzików (do lat 14) oraz w mini zapasach (do lat 11) o Puchar Burmistrza
Miastka. Burmistrz Miastka Roman Ramion dokonał uroczystego otwarcia zawodów, życząc
wszystkim pozytywnych sportowych wrażeń i samych wygranych walk. Przed walkami młodzików
odbył się krótki pokaz akrobatyki zapaśniczej w wykonaniu braci Zabłockich (medaliści
ubiegłorocznych mistrzostw Polski i międzynarodowych mistrzostw Polski). Za zaprezentowanie
swoich umiejętności na wysokim poziomie otrzymali gromkie brawa od zgromadzonej publiczności
na trybunach.
Zapaśniczy Klub SPortowy Miastko reprezentowało 26 zawodników, w tym 3 dziewczyny. Zawodnicy
ZKS Miastko wywalczyli łącznie 21 medali.
W mini zapasach złote medale wywalczyli:
- Tola Rudnik (19 kg)
- Leoon Rudnik (26 kg)
- Bińczyk Karol (40 kg)
Srebrne medale wywalczyli:
- Kinga Góral (19 kg)
- Wiktor Mojżeszko (21 kg)
- Dominik Daleszak (23 kg)
- Tandecki Sebastian (27 kg)
- Zygmuntowicz Dawid (30 kg)
Brązowe medale wywalczyli:
- Dawid Wiktorczyk (21 kg)
- Mateusz Daleszak (23 kg)
- Jacek Wysocki (27 kg)
- Michał Szymanowski (30 kg)
- Hubert Wojciechowski (36 kg)
- Witold Szor (43 kg)
Czwarte miejsca wywalczyli:
- Tomasz Sciślewski (23 kg)
- Roman Rodziewicz (27 kg)
W młodzikach złoty medal wywalczyła Patrycja Strzelczyk (47 kg).
Srebrne medale wywalczyli:
- Kacper Karaśkiewicz (35 kg)
- Bartłomiej Ciesielski (53 kg)
Brązowe medale wywalczyli:
- Maciej Rodziewicz (29 kg)
- Jakub Dobrowolski (66 kg)
Miejsca pozostałych zawodników:
- Wiktor Wojciechowski (35 kg) - IV miejsce
- Bartłomiej Tandecki (42 kg) - VII miejsce
- Jan Petrończak (42 kg) - VIII miesjce
W grupie juniorów (do lat 19) tylko w jednej kategorii wagowej bardzo dobrze zaprezentowali się
bracia Zabłoccy, którzy wygrali z dwoma zawodnikami z Kaliningradu, a w finale stoczyli bratobójczą
walkę, w której lepszy okazał się Paweł.

Klasyfikacja drużynowa:
1. Cartusia Kartuzy
2. ZKS Miastko
3. Kaliningrad Rosja
4. ZKS Granica Gdańsk
5. Morena Żukowo
6. KS Achilles Kolbudy
7. MTS Kwidzyn
8. LKS Żuławy Nowy Dwór Gdański
9. UKS Ajas Gdańsk
10. KS Piast Słupsk
K. Wanke: Wielu młodych zawodników ZKS Miastko po raz pierwszy wystąpiło na macie w Miastku.
Najmłodszą uczestniczką zawodów była niespełna 6-letnia Tola Rudnik. Razem ze wszystkimi
zawodnikami naszego klubu byli wiernie wspierający ich rodzice. Pojawiły się łzy porażki i radość
podczas zwycięstw. Duże wzmocnienie punktowe do klasyfikacji drużynowej dali zawodnicy z ZUKS
Łękinia, którzy aktualnie trenują i występują w barwach ZKS Miastko.
W tym samym czasie w Zamościu odbył się I Puchar Polski Kadetek w zapasach, które były
pierwszym torem eliminacji do OOM. W tych zawodach ZKS Miastko reprezentowała Agata
Kazimierczak, która w kategorii wagowej do 53 kg zajęła wysokie V miejsce na 23 startujące
zawodniczki z całej Polski.
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