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W 86. Mistrzostwach Polski Seniorów w Szczecinie wzięło udział 163 pięściarzy.
Uczniowski Klub Sportowy KONTRA z Elbląga reprezentowało trzech zawodników: Dawid
Michelus i Andrzej Wasilewski (obaj 60 kg) oraz Rafał Staszewski (81 kg). Wasilewski przegrał
jednogłośnie walkę w ćwierćfinale z zawodnikiem Klubu "Róża" Karlino Radomirem
Obruśniakiem, z którym dotychczas spotykał się w ringu trzykrotnie i z każdego pojedynku
wychodził zwycięsko. Jak sam przyznał po walce zabrakło mu przede wszystkim kondycji.
Rafał Staszewski , który po raz pierwszy wystąpił w kategorii wiekowej senior w pojedynku
eliminacyjnym wygrał jednogłośnie na punkty z rywalem z Bydgoszczy. W ćwierćfinale
Staszewski wygrał z przeciwnikiem na ringu, ale ostatecznie przegrał z systemem
komputerowym. Po walce okazało się, że zawodnik elbląskiej Kontry decyzją sędziów wygrał tą
walkę 3:2, ale komputer losowo odrzucił werdykty dwóch sędziów i ostatecznie pojedynek
zakończył się wygraną 2:1 zawodnika z Włocławka. Bezsilność zawodnika i trenera z Elbląga
wobec systemu sędziowania to najłagodniejsze określenie dla zaistniałej sytuacji.
Trzeci z zawodników elbląskiej Kontry Dawid Michelus od pierwszego dnia Mistrzostw spokojnie
toczył swoje walki, mając za priorytet obronę mistrzowskiego tytułu z roku ubiegłego. Każdego
dnia zaczynając od eliminacji, poprzez ćwierćfinał i półfinał skutecznie pokonywał kolejnych
rywali. W walce półfinałowej odprawił Radomira Obruśniaka, tego samego z którym nie poradził
sobie jego klubowy kolega Wasilewski.
Do walk finałowych przystąpiło pięciu ze startujących w turnieju sześciu mistrzów Polski z 2014
roku, a wśród nich Michelus oraz pięciu srebrnych medalistów ubiegłorocznego czempionatu.
Media sportowe podkreślały że w finałach czeka kibiców kilka krajowych szlagierów, m.in.
kolejna ringowa batalia w wadze 60 kg Dawida Michelusa (UKS Kontra Elbląg) z Mateuszem
Polskim (KSW Róża Karlino). Rzeczywiście w pojedynku Michelusa o tytuł mistrza Polski było
bardzo energetycznie, od pierwszych sekund walka była dynamiczna i toczyła się w szybkim
tempie. Ostatecznie po trzech rundach sędziowie niejednomyślnie wskazali zwycięstwo
zawodnika z Elbląga. Dawid Michelus obronił tytuł mistrzowski kategorii wagowej do 60 kg i
wrócił do Elbląga ze złotym medalem, czym sprawił ogromną satysfakcję trenerom UKS
"Kontra".
Na krajowym tronie utrzymało się tylko trzech złotych medalistów z Kalisza z 2014 r. – Dawid
Jagodziński (BSB Astoria Bydgoszcz, 49 kg), Dawid Michelus (UKS Kontra Elbląg, 60 kg) i Igor
Jakubowski (Zagłębie Konin, 91 kg).
Po meczach ligi WSB oraz po starcie w Mistrzostwach Polski Seniorów w boksie Dawid
Michelus planuje zasłużony, krótki odpoczynek.
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Ciekawostką jest fakt, że w ubiegłym tygodniu narzeczona Dawida, Karolina Miętka zdobyła
srebrny medal na Mistrzostwach Polski Seniorek w boksie w wadze 51 kg, a oboje przyjechali
do naszego miasta w lipcu ubiegłego roku z Piły i od tej pory godnie reprezentują Uczniowski
Klub Sportowy Kontra oraz miasto Elbląg.
Wyniki walk:
Waga 60 kg
--------------Ćwierćfinał
--------------Andrzej Wasilewski ( UKS Kontra Elbląg )- Radomir Obruśniak (Róża Karlino) 0: 3
Eliminacje
-------------Dawid Michelus ( UKS Kontra Elbląg)-Paweł Piotrowski (WKS Sokół Piła) 3 : 0
Ćwierćfinał
--------------Dawid Michelus ( UKS Kontra Elbląg)-Kamil Sulowski (Berej Boxing Lublin) 3 : 0
Półfinał
----------Dawid Michelus ( UKS Kontra Elbląg)-Radomir Obruśniak (KSW Róża Karlino) 3
Finał
--------Dawid Michelus ( UKS Kontra Elbląg)-Mateusz Polski ( KSW Róża Karlino) 2 : 1
Waga 81 kg
--------------Eliminacje
-------------Rafał Staszewski (UKS Kontra Elbląg) -Sebastian Chojecki (CWZS Zawisza Bydgoszcz) 3 : 0
Półfinał
----------Rafał Staszewski (UKS Kontra Elbląg) - Jordan Kuliński (Start Włocławek) 1 : 2
Kamil Stemplewski ( UKS Kontra Elbląg)
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