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MEDNARODNO TEKMOVANJE EURO-EAST HAJDINA 2014
Osmega novembra so se naši karateisti tudi letos udeležili mednarodnega tekmovanja
EURO-EAST v Hajdini. Kot vsako leto je tudi letos bila udeležba klubov iz Slovenije in
drugih držav. Naši tekmovalci so z veliko željo nastopili in pokazali kaj so se naučili. Hera
Agapito Masten, Sara Rojs in Vita Rojs so nastopile ekipno in vsaka posamezno v katah in
borbah. V ekipnem delu so dosegle neverjetno drugo mesto saj so od pet ekip iz treh
držav postale podprvakinje. Njihov nastop je bil res paša za oči, saj so pokazale
neverjetno skladnost in odločnost pri izvajanju. Tudi posamezno so se izkazale, saj je
Sara dosegla še drugi mesti v katah in borbah posamezno, kjer je navdušila z nožno
tehniko. Vita je postala prvakinja v borbah in dosegla tudi tretje mesto v katah, medtem
je Hera dosegla tretje mesto v športnih borbah z nekoliko športne sreče. Anisija
Graovac je osvojila drugo mesto v katah in tudi Valentin Golob se v katah izkazal in to kar
z prvim mestom v svoji kategoriji. Njegov nastop je bil bolje ocenjen kot od Nika
Mesarca, ki je dosegel drugo mesto. Nik Mesarec se je zato bolje izkazal v športnih
borbah z tretjim mestom.
Prvič je lahko med kadeti nastopil tudi Matic Herga in v finalu izgubil proti Niku Kocetu iz
Murske Sobote. Velika želja po zmagi je bila premalo in moral se je zadovoljit z 2.
mestom. Ta borba mu je dala nekaj več izkušenj in o njem bomo v prihodnosti še gotovo
slišali. Miha Majer je blestel tako v katah kot borbah in dobil 2. mesto v katah in prvo v
borbah.
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Na otvoritvi tekmovanja EURO EAST

Naš skupni izkupiček je tako bil:
3 prvi mesti, 7 drugih mest in 3 tretja mesta kar pomeni skupaj kar 11 medalj za Karate klub WKSA
Duplek.
Čestitamo!
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Kata team- Hera Masten, Sara in Vita Rojs

Foto: Matej Verbošt Anisija, Hera, Sara, Vita in Špela

Sara Rojs, Vita Rojs in Hera Agapito prejemajo medalje
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