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4 i 5 czerwca 2011r. w hali sportowej „Bronowianka” w Krakowie odbyły się międzynarodowe mistrzostwa Polski muaythai połączone z
festiwalem „Muaythai przeciw narkotykom”. Zawody zostały rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Muaythai należącego do
Międzynarodowej Federacji Amatorskiego Muaythai – organizacji o
światowym zasięgu posiadającej honorowy patronat króla Tajlandii,
Ramy IX Bhumibola Adulyadeja, i promowanej przez rząd tego kraju.
Do udziału w Mistrzostwach zgłosiło się blisko stu zawodników z trzydziestu klubów z całej Polski oraz Holandii i Słowacji.
Pierwszy dzień przebiegł pod znakiem
walk eliminacyjnych. Do późnych godzin wieczornych, w różnych kategoriach, z podziałem na wagi, wiek i płeć,
trwały pojedynki o przedarcie się do
strefy medalowej. Walki obfitowały w
efektowne techniki i kombinacje, które
wzbudziły gorące brawa licznie zgromadzonej publiczności. Drugiego dnia już
od rana, po „wadze kontrolnej” (art. 6
Przepisów sportowych w muaythai ściśle określa, iż „zawodnik zobowiązany
jest do utrzymania wagi ciała określonej dla jego kategorii wagowej podczas
wszystkich kolejnych procesów ważenia, którym jest poddawany w dniach
swoich walk pod rygorem dyskwalifikacji. Zawodnik może występować wyłącznie w kategorii wagowej, do której
został zakwalifikowany w czasie pierwszego oficjalnego ważenia”) rozpoczęły
się walki półfinałowe i finałowe.
O godz. 1800 nastąpiła oficjalna
ceremonia otwarcia zawodów, w której uczestniczyło wielu znakomitych
gości, m. in. ambasador Królestwa
Tajlandii, Akrasid Amatayakul, poseł

Jarosław Gowin oraz przedstawiciele
wojewody małopolskiego, marszałka
województwa małopolskiego i komendanta straży miejskiej w Krakowie, którzy objęli zawody honorowym
patronatem. W trakcie uroczystości
Jarosław Gowin wręczył kilkunastu
instruktorom i zawodnikom pierwsze
oficjalnie wystawione przez władze

International Federation of Muaythai
Amateur certyfikaty na stopnie szkoleniowe khan. System kształcenia oparty
na doskonaleniu wiedzy i umiejętności
praktycznych w danym sporcie jest
znany już od dawna. Także w muaythai
dba się o ludzi, których rywalizacja w
ringu nie dotyczy lub nie interesuje.
Traktują ćwiczenie jako typową rekre-
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ację lub „złoty środek” na życie i dobre
samopoczucie. Poprzez rozbudowany
cykl szkoleń, seminariów, kursów i egzaminów otrzymują oni potwierdzenie swojej sprawności i wiadomości o
muaythai. Wiek czy płeć nie mają w
tym przypadku żadnego znaczenia.
Prezes PZMT Rafał Szlachta został
uhonorowany przez ambasadora Królestwa Tajlandii za wieloletnie poświęcenie i wspieranie rozwoju muaythai
w naszym kraju i na świecie. Nagrodę
z rąk dyplomaty otrzymał również zawodnik i trener – Rafał Simonides za
promowanie kultury Tajlandii w Polsce oraz wspieranie i propagowanie
wśród dzieci i młodzieży kampanii
Muaythai Przeciw Narkotykom.
To właśnie Simonides stoczył tego
dnia walkę zawodową na zakończenie
mistrzostw Polski. Pojedynek z utytułowanym fighterem ze Słowacji – Tomasem Tadlankiem sprawił, że wypełniona
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po brzegi publicznością hala „Bronowianka” drżała. Popularny Simi w spektakularny sposób powrócił na ring po
przerwie spowodowanej kontuzją barku.
W jego technikach i stylu nie było widać
ani śladu po wcześniejszym urazie. Po
trzech trzyminutowych rundach sędziowie nie mieli problemu z wytypowaniem
zwycięzcy pojedynku. Zdecydowanie na
punkty wygrał Polak. Więcej na temat
walki można przeczytać na stronie 18 w
artykule pt. „Simi wrócił na ring”.
W trakcie mistrzostw swoje stoisko
miała poradnia Monar z Krakowa, której
wolontariusze rozpowszechniali wśród
kibiców informacje o kampanii Narkotyki Boksuj Mity. Monar, podobnie jak Muaythai Przeciw Narkotykom Polskiego
Związku Muaythai, poprzez swoje przedsięwzięcia edukuje dzieci i młodzieży w
zakresie negatywnych skutków zażywania
narkotyków oraz przekonuje ich do sportu jako formy spędzania wolnego czasu.

Podsumowując zawody:

Drużynowe Mistrzostwo Polski zdobyli gospodarze imprezy czyli Małopolskie Zrzeszenie Muaythai Raczadam Kraków.
Najlepszym seniorem został Marcin Łepkowski - zawodnik Małopolskiego Zrzeszenia Muaythai Raczadam
Kraków.
Najlepszą seniorką zastała Marzena
Wojas - zawodniczka Klubu Sportowego Target Niepołomice.
Najlepszym juniorem został Oskar
Staszczak z Małopolskiego Zrzeszenia
Muaythai Raczadam Kraków, który
odebrał również puchar za najlepiej
wykonany ceremoniał Wai Khru.
Najlepszą juniorką została Natalia
Górecka z Klubu Walkiria Bytom.
Do zobaczenia na Pucharze Polski
Muaythai w Bydgoszczy 19-20 listopada 2011r.

