Postali smo nerazdružljiva družina pozitivno športno obarvanih src, kjer ob vsaki vadbi pustimo veliko kapljic znoja
na parketu naše dvorane v Dvorjanah. Še vedno lepo vabljeni, da se nam pridružite vsak ponedeljek in četrtek od
9:00 do 10:00 v prostorih Kulturnega doma v Dvorjanah.
Vse o nas in naših dogodkih lahko preberete na naši spletni strani www.biniakademija.com, lahko nam pišete na
elektronski naslov binetrucl@gmail.com, pridružite se
nam na Facebook straneh Aikido klub Duplek, Mala šola
aikida Duplek ali Športno društvo BI&NI Fit, lahko pa nas
pokličete na telefonsko številko 070 823-510 (Bine).Veseli bomo vašega obiska!
Vsem občankam in občanom ter vadečim
članom Bini Akademije želimo vesele velikonočne praznike!

Uspešno zaključeno izpitno polaganje tehnik Aikida

Foto: Bine Štrucl

Bine ŠTRUCL, licenciran AFP prehranski svetovalec,
vaditelj športne rekreacije 1. in 2. stopnje

PONOVNI USPEHI NAŠIH KARATEISTOV
Naši karateisti na 2. kolu šolske karate lige v Velenju
in tudi na 3. kolu šolske karate lige, ki je potekalo v
Podčetrtku.
V začetku decembra 2016 so se naši karateisti in karateistke udeležili 2. kola šolske karate lige, ki je potekalo
v Velenju. V konkurenci 95 tekmovalcev iz 11 klubov so
naši tekmovalci odlično nastopili in se vrnili z enajstimi
medaljami.

Otvoritev tekmovanja 		

Foto: Matej Verbošt

To je bila naša druga udeležba na tekmovanju Karate
zveze Slovenije. Zaradi bolezni nas je tokrat odšlo na
tekmo enajst in čisto vsi so se vrnili z vsaj eno medaljo,
na kar smo še posebej ponosni. Karin Ludvik je nastopila med prvimi in je imela veliko konkurenco ter ji ni
uspelo osvojiti medalje v posameznem nastopu. Zatem
so nastopili Jan Ludvik ter Aslan in Beke Krasniči v isti
kategoriji. Iz ozadja je zasijal Jan in osvojil 3. mesto, Beke
Krasniči pa celo drugo mesto.
Hera A. Masten, Sara Rojs in Lucija Mesarec so prav
tako nastopile v isti kategoriji. Lucija se je najbolje izkazala in dobila celo srebrno medaljo, medtem ko je
Hera osvojila bronasto. Po tihem smo tudi upali na ponoven uspeh Sare v katah, a so tokrat sodniki glasovali

za nasprotnico, tako da v posameznem delu ni posegla
po medalji. Lana Žugman je povsem prevladala v svoji
kategoriji in premagala vse nasprotnice ter tako osvojila
prvo mesto. Ema Kovač je začela odlično, a jo je napaka
stala odlične uvrstitve.
Imeli smo tudi tri ekipe, ki so nastopile v katah. Starejša dekleta, tokrat v postavi Teje Kovač, Here Agapito
Masten in Sare Rojs, so končno premagala tekmovalke
iz Žalca. Tudi mlajša ekipa je bila spremenjena, tokrat
v postavi Lucije Mesarec, Karin Ludvik in Eme Kovač,
in je zasedla 3. mesto. Dečki Aslan in Beki Krasniči ter
Jan Ludvik so se ekipno odlično odrezali in glede na kratek čas, ki so ga imeli za priprave, zasedli odlično tretje
mesto.
Sledile so športne borbe, kjer smo imeli tokrat samo štiri
nastope. Hera in Sara sta morali priznati premoč prvakinji Alji Golač, ki je bila odlično razpoložena in je dokazala, da je odlična tekmovalka. Tako je Sara Rojs osvojila
2. mesto, Hera A. Masten pa 3. mesto v športnih borbah posamezno. Teja Kovač je nastopila v kategoriji starejših deklic in zasluženo zmagala. Nastopil je tudi Nik
Mesarec, ki pa se mu ni vse izšlo po načrtih, saj sta bila
dva tekmovalca boljša in se je moral zadovoljiti s tretjim
mestom.
Za odličen rezultat seveda čestitamo.

3. krog šolske lige v Podčetrtku
Uspešni smo bili tudi na 3. kolu šolske karate lige, ki je
potekalo v Podčetrtku. V konkurenci 130 tekmovalcev iz
16 klubov so naši tekmovalci znova odlično nastopili in
se vrnili z enajstimi medaljami. Nastopili so tekmovalci
iz naslednjih klubov: Karate klub Žalec, Karate klub Shotokan Velenje, Karate klub Dinamik Celje, Karate klub
Velenje, Karate klub Tiger Velenje, Karate klub Rudar Velenje, Shotokan Oplotnica, Karate klub Rogaška Slatina,
WKSA Duplek, Karate klub Petrovče, Karate klub Štore,
Karate klub Ptuj, Karate Društvo Loče, Karate klub Brežice, Društvo za karate Celje in organizator Karate klub
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Kozjansko in Obsotelje. Tekmovanja se je udeležilo devet
naših članov, ki so dosegli zelo lep rezultat z enajstimi
medaljami. Od tega sta bili dve zlati, štiri srebrne in 5
bronastih.

Lana Žugman pred nastopom		

pohvaliti dekleta iz našega Karate kluba WKSA Duplek in
Šentilj, ki so tokrat povsem zasenčila fante. Njihova odločnost in pripravljenost sta bili neverjetni in prava paša
za oči. Od naših članic je najbolj izstopala Teja Kovač, ki
si je s svojimi nastopi prislužila celo 2. kyu oziroma drugi
rjavi pas. Vsem članom čestitamo za uspešno opravljene
izpite.

Foto: Matej Verbošt

Karin Ludvik je nastopila med prvimi v katah in premagala vse v svoji kategoriji ter tako odnesla domov zlato
medaljo. Jana Rojs in Ema Kovač sta imeli težjo nalogo,
saj sta imeli več nasprotnic, ki so zelo dobro nastopile, a
je slednji vseeno uspelo osvojiti tretje mesto. Hera Agapito Masten ter Vita in Sara Rojs so kot vedno nastopile
v isti kategoriji ter si razdelile drugo in tretji mesti. Nastopile so zelo samozavestno, kar pa ni bilo dovolj za prvo
mesto. Tekmovalka z drugačnim karate stilom je bila tokrat boljša in je odnesla našim dekletom zlato medaljo.
Lana Žugman, ki je iz tekme v tekmo boljša, je tokrat še
bolje nastopila in zasluženo zmagala v svoji kategoriji. V
katah je tokrat nastopila tudi Teja Kovač, ki je z drugim
mestom dokazala sebi, da lahko zmaga tudi v katah, saj
je bila gotovo moralna zmagovalka. Imeli smo tudi dve
ekipi, ki sta nastopili v skupinskem delu kat. Obe ekipi
sta odlično nastopili in dosegli drugo in tretje mesto.
Naša mlajša ekipa je presenetljivo dobro nastopila glede
na čas, ki ga je imela na voljo za pripravo na tekmovanje,
ter je premagala Karate klub Štore.
V športnih borbah smo upali na več nastopov, a so celo
na sami tekmi nekateri naši člani zboleli. Hera A. Masten
se je dobro borila, a jo je manjša poškodba stala medalje. Vita Rojs se je odlično borila in pokazala, da je hitrost
njeno glavno orožje. Zasluženo si je priborila srebrno
medaljo. Odlično je nastopil tudi Matic Herga, a ne dovolj za tekmovalca iz Žalca, ki sta si razdelila prvi mesti.
Zelo smo ponosni, da smo samo z devetimi člani odlično
nastopili in si priborili kar 11 medalj. Za odličen rezultat
znova čestitamo.

Jan Ludvik, Karin Ludvik in Ema Kovač
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Velik uspeh karateistk iz Dupleka na
mednarodnem tekmovanju
Januarja smo na mednarodnem tekmovanju v Ljutomeru dosegli neverjetnem uspeh s peščico karateistk
iz Dupleka.
Zaradi raznih bolezni smo se odpravili na tekmovanje
zgolj s šestimi tekmovalkami, ki so se v različnih kategorijah pomerile z mnogimi karateistkami iz treh držav. Nastopile so med 250 tekmovalci, ki so imeli kar 354 nastopov, in osvojile neverjetno srebrno in bronasto medaljo.
Ti medalji pomenita še toliko več, saj je veliko klubov
(tudi iz Avstrije in Hrvaške) prišlo s svojimi najboljšimi
tekmovalci, in to v velikem številu, tako da so zapolnili
vse kategorije.

Izpiti decembra 2016
Nekateri naši člani so imeli decembra 2016 priložnost
opravljati izpite pred zahtevno komisijo WKSA akademije in čisto vsi kandidati so jih opravili uspešno. Nastopili
so člani klubov iz Šentilja, Kungote, Slovenske Bistrice,
Tepanja, Hajdine, Maribora, Dupleka in sekcije Maribor
Center. Prav vsi naši člani so povsem zadovoljili kriterije
pasov, za katere so opravljali izpite. Predvsem moramo
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Naša Karin Ludvik		

Foto: Petra Ferlič

Iz našega Karate kluba WKSA Duplek so tekmovale Karin
Ludvik, Jana Rojs, Ema Kovač, Vita Rojs, Hera Agapito
Masten in Lana Žugman.
Tekmovanje je potekalo na štirih ringih in naša dekleta so se kljub jutranjemu mrazu potrudila po najboljših
močeh. V vseh kategorijah, kjer so nastopila, so imela
veliko nasprotnic, tako da nobeni ni bilo lahko. Jana Rojs
je za spremembo nastopila preveč samozavestno in ji ni
uspelo prepričati sodnikov, da je boljša od nasprotnice,
ki je res odlično izvedla kato. Ema Kovač je prav tako
dobro nastopila, a se tudi njej ni uspelo prebiti med najboljše. Hero A. Masten so drobne napake stale nadaljnjega kroga v katah. Zato pa je Vita Rojs v isti kategoriji
odlično nastopila in premagala kar dve tekmovalki, kar
pa ni bilo dovolj za vidnejši rezultat med vsemi odličnimi
nasprotnicami. Lana Žugman je nastopila med visokimi
pasovi in odlično izvedla kato, kar pa tudi ni prepričalo
sodnikov, je pa dobila dragocene izkušnje. Karin Ludvik
je nastopila v dveh kategorijah. V obeh je nastopila zelo
neobremenjeno in premagovala nasprotnice. V prvi kategoriji je dosegla 5. mesto, v drugi pa je prišla vse do
finala, a je morala nazadnje priznati premoč tekmovalke
iz Avstrije in oditi domov z odličnim drugim mestom.
V športnih borbah sta nastopili samo Vita in Hera, ki
sta začeli odlično, a nista nadaljevali z enakim tempom.
Vita je kumite izgubila na psihološki ravni, saj bi gotovo
končala z boljšim rezultatom, če bi nastopila, kot smo je
vajeni. Nato je Hera nastopila odlično in končala na tretjem mestu. Čisto vsem čestitamo za odlične nastope ne
tekmovanju v Ljutomeru.

Bogojina Open 2017
Februarja je potekalo 1. pokalno tekmovanje Bogojina
Open, ki ga je organiziralo združenje zvez WKSA in Fudokan Slovenije. Tekmovanje so zaznamovali naši odlični
rezultati, saj smo osvojili kar 19 medalj (9 zlatih, 7 srebrnih in 3 bronaste medalje). Tekmovanja se je udeležilo
11 karate klubov: KK Murska Sobota, DBV TO-TE Rače,
WKSA Duplek, WKSA Miklavž, KK Mislinja, WKSA Slovenska Bistrica, WKSA Hajdina, NAKAMA Nova Gorica,
WKSA Maribor Center, WKSA Kungota, WKSA Tepanje.
Naš Karate klub WKSA Duplek je zastopalo 13 karateistov in karateistk, ki so bili uspešni v skoraj vseh kategorijah. Tokrat se je prvič zgodilo, da se je športni karate
povezal s tradicionalnim in dokazal, da lahko uspešno
sodelujemo. Pa povzemimo rezultate, ki so postavili naš
klub med najboljše. Med prvimi je imela svoj prvi nastop
Sofiia Barsuchenko, ki je zmagala v svoji kategoriji. Karin
Ludvik je morala tokrat kljub dobremu nastopu priznati
premoč nasprotnici iz Mislinje in je tako postala podprvakinja. Podobno se je zgodilo z nastopom Jane Rojs, ki
je domov odnesla srebrno medaljo. Jan Ludvik je imel
največ nasprotnikov, ki so odlično nastopili, tako da se
ni uspel prebiti v drugi krog. V kategoriji deklic od 12 do
13 let so v katah nastopile kar štiri naše tekmovalke, od
katerih je Lucija Mesarec osvojila 3. mesto, Sara Rojs pa
je zasluženo zmagala. Med kadeti je v katah Nik Mesarec osvojil 3. mesto, Lana Žugman in Teja Kovač pa sta
obe zmagali. Teja je imela precej več konkurence, saj so
nastopile zelo dobre tekmovalke iz Šentilja, a je na koncu zlato vseeno odšlo v Duplek. Imeli smo tudi tri ekipe

v katah, ki so dosegle dve zlati in eno bronasto medaljo. Za ekipe je značilno, da po trije nastopijo skupaj in
hkrati izvedejo borbo proti namišljenim nasprotnikom,
t. i. kato, kar je še posebej težko, saj morajo biti pri izvedbi povsem usklajeni.

Teja Kovač med nastopom
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Sledile so športne borbe, kjer smo imeli manj tekmovalcev, a so ti bili tako dobri, da so segali po najvišjih odličjih. Hera A. Masten je tokrat morala v finalu
priznati premoč Evelini Balaško iz Murske Sobote in se
zadovoljiti z drugim mestom. Vita in Sara Rojs sta nastopili v isti kategoriji, kjer je prva dosegla zlato, druga
pa srebrno medaljo. Pokazali sta odlične borbe in si z
njimi nabrale pomembne izkušnje. Tokrat je v kumiteju
debitirala Lana Žugman in se v finalu pomerila z našo
izkušeno Tejo Kovač, ki je zmagala. Že prvič je njen nastop pokazal veliko borbenosti in željo po dokazovanju.
Gotovo bomo o obeh še veliko slišali in brali. Med kadeti sta v isti kategoriji nastopila tudi Vid Kovačevič in
Nik Mesarec; predvsem slednji je pokazal zelo zrele
borbe in neverjetno tekmovalno pripravljenost, za kar
smo tudi v tej kategoriji odnesli prvi mesti. Na koncu je
presenetil še Matic Herga s tretjim mestom, kar ne bi
bilo nič presenetljivega, če ne bi bile to gotovo najboljše borbe, kar jih je imel do sedaj. Tudi on je nastopil odlično in premišljeno ter zasluženo stopil na stopničke.
Za izvrstne nastope čestitamo vsem.
Vabljeni vsi, da se nam pridružite na naših treningih
vsak torek in četrtek od 17.30 do 19.00 v OŠ Korena.

Novoletna zabava 2016
Naš Karate klub WKSA Duplek je že imel zaključek leta
v Vinotoču Rojs, a smo se za konec leta še enkrat družili
tudi z ostalimi klubi zveze WKSA v Planetu Tuš, kjer smo
tudi tokrat šli na bowling in biljard. Zmagovalec seveda
ni bil pomemben, saj je bilo pomembno druženje –tako
smo ugotovili, da smo zmagovalci vsi.
Matej VERBOŠT
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