Mistrzostwa Europy pod dyktando polskich
taekwondzistów
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SARAJEWO (Bośnia i Hercegowina). Seniorzy 24 medale, zaś juniorzy - 18. Taki jest
dorobek polskich taekwondzistów uczestniczących w 34. MIstrzostwach Europy Seniorów
oraz 25. Mistrzostwach Europy Juniorów. Zawody odbywały się w dniach 10 - 13
października w Skenderija Sport Cenetr w Sarajewie.

Pod wodzą trenerów Jacka Łuniewskiego i Jarosława Suski oraz Łukasza Stawarza i Marcina Wołosza
reprezentantki i reprezentanci Polski w Taekwon-do ITF przystąpili do rywalizacji o miano
najlepszych na Starym Kontynencie. Na matach walczyli najlepsi z najlepszych aż z 30 państw,
wykazując się w walkach, układach formalnych, technikach specjalnych oraz testach siły.
Jak nas poinformował trener Roman Lewicki z Klubu Taekwon-do ITF Nowa Ruda, który był jednym
z dwóch polskich sędziów na tych mistrzostwach, doskonale wypadliśmy w klasyfikacji generalnej
państw. Oto kolejność i liczba zdobytych medali:

1. Polska (10 złotych, 13 srebrnych, 19 brązowych)
2. Norwegia (9, 6, 8)
3. Rumunia (9, 5,13)
4. Rosja (6, 7, 12)
5. Irlandia (6, 6, 8)
Klasyfikacja seniorów
1. Norwegia (8, 4, 7)
2. Irlandia (5, 3, 4)
3. Rumunia (5, 2, 5)
4. Rosja (3, 3, 5)
5. Włochy (3, 1, 4)
6. Polska (2, 10, 12 - rekordowa liczba 24 medali, ale miejsce odległe)
Klasyfikacja juniorów
1. Polska (8, 3, 7)
2. Rumunia (4, 3, 8)
3. Słowenia (4, 1, 4)
4. Rosja (3, 4, 7)
5. Niemcy (2, 1, 3)
- Po spadku w ubiegłym roku na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej państw w bieżącym
powróciliśmy po raz 27. na pierwsze miejsce. Również drużyny juniorek i juniorów zostały uznane za
najlepsze na tych mistrzostwach - podkreśla wiceprezes ds. organizacyjnych PZT Tadeusz Łoboda. Chciałbym podziękować zawodnikom za ich piękną sportową postawę i zaangażowanie. Nie tylko
musieli walczyć o zwycięstwo na mistrzostwach, ale także w przeważającej części sfinansować swój
w nich udział. Wykazali się dużą determinacją wraz z klubami macierzystymi, a czasami przy pomocy
samorządów, by swoją pasję przekuć w sukces i dumnie, z orłem na piersi, reprezentować nasz kraj
w rywalizacji 30 państw. Jesteście bardzo wyjątkowi, macie charakter i tworzycie wspaniałą historię
tej pięknej sztuki walki.

Podczas mistrzostw sędziowali m.in. Karol Łuniewski i Roman Lewicki
Wiceprezes PZT kieruje podziękowania dla skromnej kadry szkoleniowej, tej w Sarajewie - mistrza
Jarosława i Jacka, oraz trenerów Łukasza i Marcina, jak i tych trenerów, którzy na co dzień pracują z
naszymi reprezentantami w klubach. Duży ukłon również dla naszych korespondentów Waldka i
Gawła oraz obsługi - Małgosi i Izy.
Kieruję wyrazy uznania za profesjonalną i bardzo ciężką pracę do naszych sędziów, którzy
sprawiedliwymi werdyktami znacząco przyczynili się do sukcesu organizacyjnego mistrzostw.
Wyrazy szacunku przekazuję dla naszego Ministerstwa Sportu i Turystyki za symboliczne wsparcie.
A na końcu składam podziękowania dla tych wszystkich, którzy wspierali naszych zawodników,
szczególnie tych, co dołożyli swoją finansową cegiełkę w zrzutkach, kibicowali im, oraz dla rodzin w
kraju. W imieniu własnym jak i zarządu PZT bardzo wszystkim gratuluję. Jesteśmy z was bardzo
dumni. Taekwon!

Cała polska reprezentacja biorąca udział w zawodach w Sarajewie
Dodajmy jeszcze, że na kwietniowych Mistrzostwach Świata w Taekwon-do w niemieckim Inzell
Polacy zajęli drugie miejsce - za Argentyną. Wywalczyli wówczas 29 medali.
(bwb)

