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• Rafal Aleksandrowicz ze Sportowego 
Klubu Kick-Boxing Politechniki Lubel-
skiej zostalpowolany do reprezentacji 
Polski na mistxzostwa Europy seniorow 
wkick boxingu. Impreza w dniach 25 l i -
stopada - 2 gmdnia 2012 roku odb^dzie 
sif w stolicy Rumunii, Bukareszcie. 

Lublinianin w bukaresztanskim 
czempionacie wystartuje w kategorii 86 
kg (formula full-contact). Tegoroczny 
sezontopasmo sukcesow Aleksandro-
wicza. Zdolal on wywalczyc juz m.in. 
trzy medale mistrzostw kraju seniorow: 
ztoto (wersja fuU-contaa, Nowy S ĉz), 
srebro (K-i Rules, Swiebodzice) oraz 
br^ (low-kick, Kleszczow). 

- Do Rumunii wylatujemy 25 listo-
pada, a dokladny harmonogram walk 
poznamy dopiero po wazeniu i losowa-

niu. Mysl^, ze mam realne szanse na po
dium, a CO najwazniejsze, nie borykam 
si^ w tym roku z zadnymi kontuzjami -
informuje Rafal Aleksandrowicz. 

Lubelski zawodnik ma juz w dorobku 
jeden medal z mistrzostw Starego Kon-
tynentu. W 2008 roku zostal bowiem 
wicemistrzemEuropy wkategorii 86 kg 
(fuU-contaa), podczas czempionatu ro-
zegranego w bulgarskiej Wamie. W fi
nale lepszy od niego okazai si^ wowczas 
fcotysz Mairis Briedis. W 2010 roku zo-
stal ponadto we francuskim Caen mi-
strzem swiata federacji WAKO-PRO w 
wersjii light-contaa (94 kg). 

- Uwazam, ze teraz Rafal jest jednym 
z glownych kandydatow do medalu. 
Na pewno wazne jest tez to, zeby dobrze 
wylosowal i nie trafil od razu na utytu-
lowanego rywala - mowi Jacek Puchacz, 
prezes Lubelskiego Okr̂ gowego Zwiqz-
kuKickboxingu. 

Jastrz^bski na zywo 
na kanale Eurosport 
• Wojciech Jastrz^bski (MKS 
Katina Lublin) wyst^pi w presti-
zowym turnieju Bigger's Better, 
ktory w pigtek, 16 listopada 
odb^dzie si^ w Andrychowie. 
Zmagania z gali b^dzie mozna 
ogigdac w stacji Eurosport, ktora 
przeprowadzi transmisj^ na zywo 
(godz. 21). - Zgodnie z zasadami 
do zmagan przystqpi 8 pi^sciarzy 
i b^dzie to juz drugi wyst^p Wojt-
ka na zawodowynn ringu bokser-
skim - informuje Grzegorz Adam-
czyk, prezes MKS Kalina Lublin. 
Wszyscy pi^sciarze b§dq rywali-
zowac systemem pucharowym 
w pojedynkach 3-rundowych. Raf at Aleksandrowicz powaiczy 

w wadze do 86 kg (full-contact) 


