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30 czerwca 2017
NASI NAJLEPSI W TAEKWONDO

Młodzi zawodnicy z częstochowskiego klubu ,,Orient” okazali się bezkonkurencyjni w
Otwartych Mistrzostwach Europy w taekwondo w Hali Częstochowa. Byli najlepsi w
klubowej klasyfikacji generalnej, zdobywając w sumie 100 medali.
24 i 25 czerwca podczas Otwartych Mistrzostw Europy w Taekwondo Hala Częstochowa
gościła prawie 500 światowej klasy zawodników - łącznie 38 ekip reprezentujących 13 państw z
3 kontynentów.
Klub sportowy ,,Orient” – pełniący rolę gospodarzy – wystawił ponad 80-osobową ekipę i okazał
się bezkonkurencyjny, zajmując 1 miejsce w klubowej klasyfikacji generalnej i zdobywając
łącznie aż 100 medali. Wśród nich były 32 złote, 21 srebrnych i 47 brązowych.
Wśród reprezentantów klubu jest kilkudziesięciu medalistów, z których aż 18 zdobyło medale
trzy-, cztero-, a nawet pięciokrotnie. A oto ich nazwiska:
Olimpia Grela 5-krotna medalistka ME

3 złote medale: techniki specjalne #℣佐⌡⌀樀甀渀椀漀爀欀椀 ⬀㘀㔀 挀洀⌡⍃倣℣, walki drużynowe seniorek oraz wal
contact #℣佐⌡⌀樀甀渀椀漀爀欀椀 ⬀㜀 挀洀⌡⍃倣℣, srebro: walki semi contact, brąz: walki light contact #℣佐⌡⌀猀攀渀
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pasy +79 kg),
Oliwia Kołodziejczyk 4-krotna medalistka ME

4 złote medale: speed kicking, walki touch contact, techniki specjalne #℣佐⌡⌀洁䈀漀搀稀椀挀稀欀椀 ⬀㔀㔀 挀洀⌡⍃倣
walki tag team młodziczki
Wiktoria Fronczyk 4-krotna medalistka ME
4 złote medale: walki semi contact #℣佐⌡⌀欀愀搀攀琀欀椀 ⬀㘀㔀 挀洀⌡⍃倣℣, walki light contact #℣佐⌡⌀欀愀搀攀琀欀椀
tag team kadetek
Maciej Kasprzyk 4-krotny medalista ME

3 srebrne medale: układy formalne #℣佐⌡⌀樀甀渀椀漀爀稀礀 㐀ⴀ 挀甀瀀⌡⍃倣℣, walki tag team juniorów oraz walk
contact (juniorzy -54 kg), brąz: walki semi contact (juniorzy -165 cm)
Julia Armatyńska 4-krotna medalistka ME

2 brązowe medale: walki semi contact #℣佐⌡⌀樀甀渀椀漀爀欀椀 ⴀ㜀 挀洀⌡⍃倣℣ oraz walki light contact #℣佐⌡⌀樀
kg), złoto: walki tag team juniorek, srebro: walki light contact (seniorki, kolorowe pasy -57 kg)
Aleksandra Gątkowska 4-krotna medalistka ME

2 złote medale: walki tag team juniorek oraz walki semi contact #℣佐⌡⌀猀攀渀椀漀爀欀椀Ⰰ 欀漀氀漀爀漀眀攀 瀀愀猀y
-160cm#℣䍐⌡⌀Ⰰ ㈀ 戀爁Ԁ稀漀眀攀 洀攀搀愀氀攀㨀 眀愀氀欀椀 氀椀最栀琀 挀漀渀琀愀挀琀 ⌡⍏倣℣juniorki -50 kg#℣䍐⌡⌀ 漀爀愀稀 眀
(seniorki, kolorowe pasy -50 kg)
Jagoda Pudzianowska 3-krotna medalistka ME
3 brązowe medale: speed kicking, walki soft stick i techniki specjalne (dziewczynki 8 lat)
Julia Karolczyk 3-krotna medalistka ME
2 złote medale: speed kicking i techniki specjalne i 1 brąz: walki soft stick (dziewczynki 7 lat)
Lilianna Błaszczyk 3-krotna medalistka ME
srebro: walki soft stick, 2 brązowe medale: speed kicking i techniki specjalne (dziewczynki 7 lat)
Dawid Siwczyński 3-krotny medalista ME
złoto: techniki specjalne, srebro: speed kicking , brąz: walki soft stick (chłopcy 6 lat)
Kacper Kępiński 3-krotny medalista ME
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2 srebrne medale: speed kicking #℣佐⌡⌀洁䈀漀搀稀椀挀礀 ⴀ㐀㔀 挀洀⌡⍃倣℣ oraz techniki specjalne #℣佐⌡⌀洁䈀漀搀稀
brąz: walki soft stick, srebro:
Natalia Zawalska 3-krotna medalistka ME
2 złote medale: speed kicking oraz walki tag team młodziczek, srebro: techniki specjalne
(młodziczki -145 cm)

Emilia Kozioł 3-krotna medalistka ME
srebro: speed kicking, 2 brązowe medale: walki touch contact #℣佐⌡⌀洁䈀漀搀稀椀挀稀欀椀 ⴀ㐀㔀 挀洀⌡⍃倣℣ oraz
tag team młodziczki
Michelle Maier 3-krotna medalistka ME
brąz w walkach semi contact kadetek #℣佐⌡⌀ⴀ㘀㔀 挀洀⌡⍃倣℣, srebro: walki light contact #℣佐⌡⌀欀愀搀攀琀欀椀
złoto walki tag team kadetki
Maja Popczyk 3-krotna medalistka ME
2 złote medale: walki light contact #℣佐⌡⌀欀愀搀攀琀欀椀 ⴀ㔀
contact (kadetki +165 cm),

欀最⌡⍃倣℣ i walki tag team kadetek, srebro: walki

Kacper Kołodziejczyk 3-krotny medalista ME
3 złote medale: techniki specjalne, walki semi contact #℣佐⌡⌀樀甀渀椀漀爀稀礀 ⴀ㠀
(juniorzy -72 kg)

挀洀⌡⍃倣℣, walki light conta

Natalia Jastrzębska 3-krotna medalistka ME

złoto: walki tag team juniorek, 2 brązowe medale: walki semi contact #℣佐⌡⌀猀攀渀椀漀爀欀椀Ⰰ 欀漀氀漀爀漀眀攀 瀀愀
-160 cm) oraz walki light contact (seniorki, kolorowe pasy -50 kg)
Karol Marcisz 3-krotny medalista ME

2 złote medale: walki light contact #℣佐⌡⌀猀攀渀椀漀爀稀礀Ⰰ 欀漀氀漀爀漀眀攀 瀀愀猀礀 ⴀ㘀㘀 欀最⌡⍃倣℣ oraz walki tag tea
seniorów, srebro: walki semi contact (seniorzy, kolorowe pasy -170 cm)
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