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Podczas tegorocznego Obozu Letniego w Tucholi odbył się po raz pierwszy test 50 kumite. Temu
wyzwaniu poddał się Andrzej Poczwardowski 3dan po 25 latach treningu i wieloletnim doświadczeniu
zdobytym na matach turniejowych.
Test odbył się w sobotni wieczór 4 sierpnia. Do walk stanęło 26 przeciwników posiadających stopnie
mistrzowskie i senior a także doświadczenie zawodnicze lub bogaty staż treningowy. Testowi
towarzyszyła wspaniała atmosfera zgromadzonych uczestników obozu. Przebieg testu miejscami był
dramatyczny. Widać było miejscami walkę nie tylko z przeciwnikami ale i ze swoimi słabościami. Nad
całością czuwał shihan Bogusław Jeremicz.

Andrzej Poczwardowski test odbył do końca. Zaliczył 50 walk, niestety nie zdał do końca. Zgodnie z
regulaminem aby test został w pełni zaliczony i uznany, zawodnik musi wygrać minimum 26 walk.
Zabrakło zaledwie i aż 5 wygranych pojedynków.
Mimo wszystko wielkie uznanie dla Andrzeja i gratulacja za podjęcie tego wyzwania. Ta próba może stać
się inspiracją dla kolejnych chcących stawiać czoła samemu sobie.

Statystyka Go-ju kumite Andrzeja Poczwardowskiego

WYGRANE – 21

przez wskazanie – przewagę – 8

PRZEGRANE – 9

przez wskazanie – 6

przez wazari - 10

przez genten – 1

przez ippon - 3

przez wazari – 1

Zdobyte punkty przez:
Czas wszystkich walk 1godzina 15 minut
podcięcie – 9
czas pojedynczej walki 1,5 minuty
ura-mawashi-geri – 1

4 rundy: 12, 13, 12, 13 walk
mawashi-geri-jodan – 1

3 przerwy 2 minutowe
mawashi-geri chudan – 1

3 walki zakończono przed czasem
ushiro-mawashi-geri-jodan – 1

47 walk trwało do końca czasu
hiza-geri-jodan - 1

Komisja sędziowska: Bogusław Jeremicz 5dan, Dariusz Jasiakiewicz 4dan, Artur Wilento 4dan,
Sędzia prowadzący: Mirosław Dąbrowski 3dan
Sędzia czasowy: Dariusz Bielski 2dan, Edward Chober 1dan
Obserwatorzy: Józef Pietras 5dan, Gosse Meerstra 4 dan oraz Lilian Mungra 4 dan z Holandii.
Opieka lekarska: Krzysztof Komorowski

Sekundant: Jarosław Rogala
Asystowali: Bogdan Jankowski, Adrianna Bieńkowska, Ryszarda Szczudło
Kronika Filmowa: Paweł Rzecki
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