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Zakończyły się XXIV Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w boksie, które w dniach 5-10 września w
tym roku odbyły się w Człopie koło Wałcza. W imprezie wystartowało 160 zawodników z 67
klubów z całej Polski w wieku od 19 do 23 lat. Województwo warmińsko-mazurskie
reprezentowało pięciu pięściarzy tylko jednego klubu - UKS Kontra Elbląg.
Grzegorz Brynda startował w wadze 56 kg, w której zgłoszono łącznie 13. zawodników. Brynda
dostał się do strefy ćwierćfinałowej, gdzie stoczył zwycięski pojedynek z przeciwnikiem z UKS
Gimnasion Boguchwała, tym samym zapewnił sobie brązowy medal. Jednak z powodu
odniesionej kontuzji musiał na tym etapie zakończyć dalszą rywalizację. Dla przypomnienia,
Brynda w roku ubiegłym na MMP zdobył srebrny medal w wadze 52 kg.
Również 13. pięściarzy zgromadziła kategoria wagowa do 60 kg, wśród których boksował
elblążanin Andrzej Wasilewski. Po jednogłośnym zwycięstwie w ćwierćfinale i bardzo ambitnej
walce półfinałowej musiał uznać wyższość rywala z BKS Olimp Lublin. Niejednogłośny werdykt
na korzyść przeciwnika pozwolił Wasilewskiemu obronić trzecie miejsce w tej kategorii wagowej
z roku ubiegłego.
Kolejnym zawodnikiem Kontry, startującym w Człopie był Dawid Michelus, który stoczył na
Mistrzostwach pierwsze walki w nowej, wyższej kategorii wagowej do 64 kg, gdzie rywalizowało
17. zawodników. Młodzieżowy Mistrz Polski z roku 2015 w wadze 60 kg po jednogłośnych
zwycięstwach w pojedynku eliminacyjnym i ćwierćfinałowym niespodziewanie w półfinale uległ
stosunkiem punktów 3:2 rywalowi z Champion Chojnów Powiat Legnicki. Tym samym Michelus
stał się autorem trzeciego brązowego medalu dla elbląskiego teamu.
Następnym pięściarzem z Elbląga był Patryk Kaczyński (69 kg). Ta kategoria wagowa liczyła
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24. zawodników. Niestety brak doświadczenia wyeliminował pięściarza z udziału w
Mistrzostwach już w pierwszym starciu eliminacyjnym.
Ostatni z zawodników elbląskiej Kontry to Rafał Staszewski, który w wadze 75 kg rywalizował z
22. zawodnikami. Pierwszą walkę eliminacyjną z przeciwnikiem z KS Cristal Białystok zakończył
zwycięstwem już w pierwszej rundzie przez TKO. Drugi pojedynek eliminacyjny z pięściarzem z
GUKS Carbo Gliwice, który na tej imprezie dotarł do finału Mistrzostw, przyniósł Staszewskiemu
niestety porażkę i na tym etapie zakończył on dalszą rywalizację.
24. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w boksie wyłoniły 40 medalistów z 25 klubów. Najwięcej,
bo po czterech pięściarzy do strefy medalowej wprowadził BKS Skorpion Szczecin, po trzech
UKS Kontra Elbląg i BKS Olimp Szczecin. Po dwa medale wywalczyli zawodnicy klubów BSB
Astoria Bydgoszcz, UKS Boxing Sokółka, Champion Chojnów Powiat Legnicki, GUKS Carbo
Gliwice, BKS Orkan Gorzów Wielkopolski, BKS Olimp Lublin, KSW Róża Karlino i RUSHH
Kielce.
Tylko trzech z pięciu walczących w finałach mistrzów Polski do lat 23 z ub. roku obroniło swoje
tytuły. W końcowej klasyfikacji klubowej Kontra Elbląg zajęła wysokie 4. miejsce na 67
sklasyfikowanych klubów z ilością 51 punktów, natomiast w klasyfikacji okręgowej województwo
warmińsko-mazurskie uplasowało się na miejscu dwunastym.
Następny poważny sprawdzian dla pięściarzy grupy wiekowej senior już za dwa miesiące.
Mamy nadzieję, że z Mistrzostw Polski Seniorów zawodnicy Kontry przywiozą medale ze
szlachetniejszych kruszców.
Krzysztof Stemplewski (UKS Kontra Elbląg)

2 / 2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

