Puchar Polski

MUAYTHAI
2011
W dniach 19-20 listopada 2011 roku w Bydgoszczy odbył się międzynarodowy puchar Polski muaythai z festiwalem „Muaythai przeciw narkotykom”. Przez dwa dni zawodnicy i zawodniczki z całej Polski i Białorusi walczyli w wypełnionej po brzegi publicznością hali sportowej
„Astoria”.
Turniej został przeprowadzony zgodnie z przepisami Polskiego Związku
Muaythai, który jest członkiem Międzynarodowej Federacji Amatorskiego
Muaythai (IFMA), posiadającej honorowy patronat króla Tajlandii Ramy
IX Bhumibola Adulyadeja. Imprezę
honorowym patronatem objęli: prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz
Komendant Wojewódzki Policji w
Bydgoszczy insp. Wojciech Ołdyński.
Towarzysząca wszystkim przedsięwzięciom światowa kampania „Muaythai przeciw narkotykom” po raz
kolejny zademonstrowała młodym
ludziom alternatywę na życie i sposób

spędzania wolnego czasu. Wśród zawodników i kibiców rozdane zostały
materiały informacyjno-promocyjne
o Bydgoszczy oraz – przekazane przez
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partnera imprezy: Polskie
Towarzystwo
Zapobiegania
Narkomanii –
informacje o
narkot ykach
i dopalaczach
oraz negatywnych skutkach
ich zażywania.
W pierwszym dniu po
rejestracji, ważeniu, badaniu lekarskim
i losowaniu odbyły się walki eliminacyjne, w których nie zabrakło spektakularnych technik
i kombinacji. Od
pierwszych chwil
zauważyć można było ogromny rozwój

umiejętności zawodników, który nastąpił od I Otwartego Pucharu Polski
Muaythai w Krakowie w 2003 roku, a
dniem dzisiejszym. Drugiego dnia od
godzin porannych, po ważeniu kontrolnym i spotkaniu organizacyjnym
sędziów i trenerów, odbywały się walki
półfinałowe i niektóre finały. O godz.

17:00 rozpoczęła się część oficjalna
uroczyście otworzona przez prezesa
Polskiego Związku Muaythai Rafała
Szlachtę, który jako sekretarz generalny Europejskiej Federacji Muaythai reprezentował władze międzynarodowe.
Wybrane pojedynki finałowe oglądali

również przedstawiciele prezydenta
Bydgoszczy, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy,
Zarządu Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego „Zawisza”, sponsorzy,
partnerzy i kibice. Na widowni zasiadło prawie tysiąc osób, a około 6
tys. śledziło rywalizację w ringu dzięki
bezpośredniej transmisji z zawodów na
żywo w telewizji internetowej „itv24”.
Gospodarzom nie udało się powtórzyć sukcesu z 2010 roku, gdy Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie „MuayThai
Legion Bydgoszcz” zdobyło drużyno-

wo I miejsce. W tym roku bydgoski
klub sklasyfikowany został na trzecim
miejscu, natomiast zwyciężyło Kaliskie
Stowarzyszenie Muaythai „Arkadia”.
Drugie miejsce wywalczyli zawodnicy
Świętokrzyskiego Klubu Muaythai.
Reprezentant Białorusi Rolich Vadzim
poza
zwycięstwem
w kategorii do
75kg otrzymał
także dodatkowe trofeum
dla najlepszego
juniora.
Jego umiejętności techniczne wzbudziły
gorący aplauz
publiczności.
Miłośnicy muaythai wiedzą,
że wojownicy
ze wschodu
stanowią światową czołówkę w tej
dyscyplinie. Anna Sikora z kaliskiej
„Arkadii” zdobyła puchar dla najlepszej zawodniczki turnieju. W kategorii seniorów najlepszym zawodnikiem
Pucharu okazał się Jakub „Bydlak”
Rajewski z KPZ „Muaythai Legion
Bydgoszcz” (kat. wag. do 67kg), który odebrał także trofeum za najlepiej
wykonany przed walką ceremoniał wai
khru.
Organizowane już od 2004 roku w
Bydgoszczy zawody w boksie tajskim
wpisały się na stałe w kalendarz sportowy miasta, które było jednym ze spon-

sorów, przyznając dotację za środków
publicznych na organizację tej imprezy. Po raz kolejny Centrum Medyczne
Gizińscy, CWZS „Zawisza”, hurtownia sportowa PAAK - przedstawiciel w
Polsce firmy Evolution, Rhinos Sport
– producent sprzętu sportowego,
Druk Service, Espadon oraz Agencja
Ochrony Bagniewski wsparli organizacyjnie i finansowo turniej.
Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie
„Muaythai Legion Bydgoszcz” serdecznie dziękuje patronom honorowym
i medialnym, wszystkim partnerom,
sponsorom, sędziom, zawodnikom,
trenerom i kibicom, dzięki którym zawody mogły się odbyć.
Jednocześnie zapraszamy na kolejne, organizowane pod patronatem
Polskiego Związku Muaythai imprezy,
w tym Międzynarodowy Puchar Polski
Muaythai 2012 z kampanią „Muaythai
przeciw narkotykom” w dniach 10-11
listopada br.
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