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Amelia Wzorek multimedalistk? Mistrzostw Polski w Taekwondo
W dniach 14-16.05.2021r. w Bystrzycy K?odzkiej odby?y si? XXX Mistrzostwa Polski Juniorów oraz
III Mistrzostwa Polski M?odzie?owców w Taekwon-do. Na starcie stan??o 224 zawodników z 49
klubów, którzy rywalizowali o medale i tytu?y najwa?niejszych imprez w Polsce, w obu grupach
wiekowych.
W Bystrzycy K?odzkiej nie zabrak?o zawodników Sportowej Akademii Taekwon-do z Jawora i
Z?otoryi. Podopieczni Gabrieli i Karola Forgiel spisali si? bardzo dobrze. Czteroosobowy sk?ad
przywióz? a? 6 medali, co jest najwi?kszym, klubowym osi?gni?ciem na zawodach tej rangi.
Niepodwa?alnie najwi?kszym sukcesem w swojej karierze zawodniczej mo?e poszczyci? si?
Amelia Wzorek. Zesz?oroczna br?zowa medalistka Mistrzostw Polski Juniorów M?odszych
potwierdzi?a bardzo dobr? dyspozycj? i zdoby?a w Bystrzycy K?odzkiej a? 4 medale – dwa srebrne
i dwa br?zowe. W turnieju juniorskim Wzorek startuj?ca w kategorii -65 kg g?adko przesz?a dwie
pierwsze rundy, deklasuj?c swoje rywalki. W finale jednak uleg?a zawodniczce z Gda?ska,
ostatecznie zdobywaj?c srebrny medal i tytu? v-ce mistrzyni Polski. Amelia w ten sam dzie? po
dogrywce dorzuci?a drugi, br?zowy medal w konkurencji testów si?y w gronie 55 startuj?cych
zawodniczek.
W niedziel? do rywalizacji przyst?pili m?odzie?owcy. Wspomniana Wzorek, startuj?ca w wy?szej
kategorii wiekowej dorzuci?a kolejne dwa kr??ki. Najpierw uplasowa?a si? na 3 miejscu w
konkurencji uk?adów formalnych, nast?pnie w wy?szej dla siebie kategorii wagowej -68 kg,
potwierdzi?a ?wietn? dyspozycj? zdobywaj?c srebrny medal. Apetyt na z?oto by? spory, jednak
kontuzja uniemo?liwi?a jej doko?czenie fina?owego pojedynku.
Bardzo dobrze spisa?a si? równie? m?ska cz??? dru?yny. Jakub Serok zdoby? II miejsce w
konkurencji uk?adów stopni mistrzowskich II Dan. Niewiele zabrak?o do drugiego medalu w
walkach w kategorii -70 kg, jednak po czterech pojedynkach ostatecznie Serok przegra? o br?z z
zawodnikiem z Warszawy.
Ostatni, szósty medal wywalczy? Eryk Urban, który rywalizowa? w walkach m?odzie?owców w
kategorii -57 kg, zdobywaj?c br?zowy medal. W turnieju wystartowa?a równie? Oliwia Pucha?a,
która otar?a si? o podium konkurencji uk?adów formalnych, ostatecznie ko?cz?c konkurencj? na 5
m-cu.
Maj i czerwiec to dla zawodników Taekwon-do prawdziwy maraton startów w zawodach rangi
mistrzostw Polski. Ju? za niespe?na dwa tygodnie zawodnicy z Jawora i Z?otoryi wyjad? na
Mistrzostwa Polski Juniorów M?odszych do Nowej Rudy-S?upiec (28-30.05.2021r.), a za miesi?c
wezm? udzia? w Mistrzostwach Polski Seniorów w G?ubczycach (11-13.06.2021r.)
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Wszystkie starty mo?liwe s? dzi?ki wsparciu gminy Jawor.
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