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PZMuaythai
2010 w Bydgoszczy

6-7 listopada 2010r. w Bydgoszczy odbył się I Otwarty Puchar Polski Muaythai Polskiego Związku Muaythai połączony z kampanią „Muaythai przeciw narkotykom”. Była to
pierwsza tej rangi impreza, jako że oficjalny wykaz polskich związków sportowych, już
z Polskim Związkiem Muaythai włącznie, został opublikowany w komunikacie z 18 października 2010r.
W g rodzie nad Brdą stawiło się
przeszło 60 zawodników z 20 klubów zrzeszonych i niezrzeszonych
w P Z Muay tha i. Org anizatorami
imprezy byli: Kujawsko-Pomorskie
Zrzeszenie Muaythai i Stowarzyszenie
Boksu i Sztuk Walki WKS Zawisza
Bydgoszcz. Zawody przeprowadzono
zgodnie z przepisami International
Federation of Muaythai Amateur
(IFMA) i PZMuaythai. Pojedynki
toczono na dystansie:
– w kategorii seniorów:
3 rundy po 2 minuty z 1 minutą
przerwy – eliminacje,
4 rundy po 2 minuty z 1 minutą
przerwy – finały,
– w kategorii juniorów:
2 x 2 minuty z 1 minutą przerwy –
eliminacje,

Kamil Krokowski (z prawej) złoto senior 86kg

4

Z prawej Radosław Knitter po znokautowaniu dwóch zawodników przegrywa
minimalnie w finale

3 x 2 minuty z 1 minutą przerwy
– finały.
Przepisy amatorskiego muaythai
wymuszają na zawodnikach stosowanie
oprócz obowiązkowych w każdej odmianie (także profesjonalnej) rękawic, ochraniaczy krocza i zębów również ochraniaczy na łokcie, kasku oraz ochraniaczy
na goleń i stopę. Dodatkowo juniorzy
zobowiązani są walczyć mając założony
ochraniacz tułowia i ochraniacze na
kolana. Sprzęt ochronny umożliwia stosowanie całej gamy technik zmniejszając
jednocześnie ryzyko urazu. W muaythai

Powstał Polski Związek Muaythai
Po przeszło sześciu latach starań 21 lipca 2010r. Minister
Sportu i Turystyki podpisał decyzję, w której wyraził zgodę
na utworzenie Polskiego Związku Muaythai. Zakończy to
długotrwały spór propagatorów muaythai w naszym kraju z
niektórymi przedstawicielami Polskiego Związku Kickboxingu, którzy swoim działaniem spowolnili rejestrację. Jednak
powstanie Polskiego Związku Muaythai zostało przesądzone
już 2 września 2009 r., gdy Minister Sportu i Turystyki podpisał
rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których
mogą działać polskie związki sportowe (Dz.U. nr 147, poz.
1196). Muaythai zostało tam wymienione jako samodzielna
dyscyplina. W lipcu tego roku, po przedłożeniu wszystkich
wymaganych dokumentów, Minister Sportu i Turystyki
Adam Giersz podpisał zgodę na rejestrację Polskiego Związku
Muaythai. 17 sierpnia br. członków zarządu nowego związku
powitał w Warszawie Podsekretarz Stanu Tomasz Półgrabski.
Przedstawił ogólną sytuację finansową państwa związaną ze
sportem oraz strategię działania ministerstwa i podziału dotacji
na najbliższe lata. Ukoronowaniem starań prezesa Szlachty był
komunikat z 18 października 2010r., w którym w oparciu o
ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz.U. nr 127, poz.
Nasz reprezentant na mistrzostwa świata - Remik Szkudlarek (z prawej)
złoto junior do 85

dozwolone są ciosy pięściami, uderzenia
łokciami, kopnięcia kolanami i nogami
oraz walka w zwarciu z zastosowaniem
wszystkich ww. kombinacji, a także wytrącenia zawodnika z pozycji równowagi.
Widzowie, którzy zapełnili po brzegi halę sportową Astoria mieli okazję
zobaczyć szeroki wachlarz technik i
umiejętności zawodników rywalizujących o jeden z najważniejszych tytułów
sportowych w Polsce. Swój ostatni
sprawdzian mieli także reprezentanci
Polski na mistrzostwa świata 2010 w
Bangkoku. Bardzo dobrze zaprezento-

857 z późn. zm.) Minister Sportu i Turystyki przedstawił wykaz
polskich związków sportowych. W dokumencie tym figuruje
także Polski Związek Muaythai.
Było to ukoronowanie długiej drogi, na której m.in. zorganizowaliśmy państwowe kursy instruktora sportu w muaythai, wyszkoliliśmy kilkudziesięciu sędziów punktowych i ringowych,
przeprowadziliśmy kilkaset turniejów krajowych i międzynarodowych, gal i zgrupowań, w których wystartowało kilka tysięcy
zawodników zrzeszonych i niezrzeszonych w PZMT. Nasi
reprezentanci zdobyli wiele medali na mistrzostwach Europy i
mistrzostwach świata. Prezes Rafał Szlachta został członkiem
zarządu International Federation of Muaythai Amateur (IFMA)
i World Muaythai Council (WMC) – naczelnych organizacji
światowych w Muaythai oraz Sekretarzem Generalnym Europejskiej Federacji Muaythai – European Muaythai Federation
(EMF). Pracując w zespole odpowiedzialnym za wprowadzenie
muaythai do grona sportów olimpijskich „Muaythai Towards
Olympic” przeciera szlak w Międzynarodowym Komitecie
Olimpijskim (MKOL). W przyszłym roku odbędzie się tam
głosowanie nad przyjęciem nowych członków. Muaythai jest
jednym z kandydatów!
Trenerzy i zawodnicy KPZMT

wali się Remigiusz Szkudlarek i Grzegorz
Koprowski. Ich walka została wybrana
najlepszą walką turnieju. „Remik” zgarnął także puchar ufundowany przez
prezydenta Bydgoszczy dla najlepszego
zawodnika w kategorii juniorów. Najlepszym seniorem został wybrany Jarosław Dobosz z Husarza Białystok. W
klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce
zdobył organizator imprezy - KujawskoPomorskie Zrzeszenie Muaythai, a Kamil
Krokowski z KPZMT otrzymał puchar
dla najlepszego zawodnika województwa
kujawsko-pomorskiego.

Nie udałoby się zorganizować tak dużej imprezy gdyby nie osoby i instytucje,
którym bliskie są duch walki i hasło przewodnie kampanii. Centrum Medyczne
Gizińscy sp. z o.o. jako sponsor główny
Pucharu po raz kolejny udowodniło, że
rozumie znaczenie zdrowego sportowego
stylu życia. „Remik” m. in. dzięki wsparciu Centrum reprezentuje nasz kraj na
mistrzostwach świata w Bangkoku.
Organizatorzy pragną podziękować
także: Agencji Ochrony Bagniewski,
Hurtowni Sportowej PAAK, Druk Service, Rhinos Sports, Agencji Reklamowej
OK, Radio GRA oraz Tadeuszowi Januszewskiemu, Wojciechowi Michalakowi,
Januszowi Walczakowi, Szymonowi
Tworowskiemu, Michałowi Kamińskiemu i Sławomirowi Ciarze.
Honorowy patronat nad zawodami
objął prezydent Bydgoszczy Konstanty
Dombrowicz.
Wszystkim zawodnikom, sędziom,
trenerom, obsłudze technicznej oraz wspaniałej publiczności organizatorzy Pucharu
Polski Muaythai 2010 w Bydgoszczy bardzo serdecznie dziękują.
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