EVROPSKO
PRVENSTVO
V KARATEJU
ZA KADETE IN
MLADINCE TER
SVETOVNE IGRE −
LONDON 2014
Konec oktobra smo se s tremi
na{imi karateisti odpravili na
{estdnevno potovanje v London. V Londonu je zdru`enje IKU (International Karate
Union) organiziralo evropsko
prvenstvo za kadete in mladince. Hkrati so tudi potekale Svetovne igre v karateju za otroke.
Teja Kova~ in Vid Kova~evi~ sta
nastopila posamezno v kategoriji otrok, medtem ko je Matic Herga
imel prilo`nost nastopiti tudi ekipno
med kadeti. Drugih Svetovnih iger za
otroke do 14. leta starosti in prvega
evropskega prvenstva za kadete in
mladince se je udele`ilo 887 tekmovalcev iz osemnajstih dr`av. Tekmovanja se niso udele`ili tekmovalci iz
Srbije in BIH zaradi predragih vizumov
ter tudi iz Ukrajine zaradi nestabilne
politi~ne situacije. Tekmovanje lahko
ocenimo kot zelo dobro organizirano,

Anisija, Hera, Sara, Vita in Špela

Vid Kova~evi~ na stopni~kah
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nastopajo~i pa so bili izredno kvalitetni in pripravljeni. Kaj re~i o nastopih
slovenskih tekmovalcev? Glede na
na{o majhnost in zna~ilnost Slovencev
smo lahko ve~ kot zadovoljni.
Skupaj je Slovenija osvojila:
svetovne igre: 1 zlato, 2 srebrni in
4 bronaste medalje,
evropsko prvenstvo − kadeti: 1
zlato, 2 srebrni in 4 bronaste medalje,
evropsko prvenstvo − mladinci: 1
srebrno medaljo.
K izjemnemu rezultatu dr`avice na
son~nii strani Alp so pripomogli tudi
~lani na{ega Karate kluba WKSA Duplek. [e posebej Vid Kova~evi~, ki je
dosegel 3. mesto v {portnih borbah.
Teja Kova~ si je v katah v hudi konkurenci priborila 6. mesto in tako ostala
brez odli~ja. V prvem krogu ni najbolje nastopila, a se je zato toliko bolje
izkazala v drugem, kjer je pokazala
velik napredek. Takrat je nastopila z

Kata team - Hera Masten, Sara in Vita Rojs

zahtevno kato in dosegla odli~ne ocene. Na `alost pa ni mogla konkurirati
odli~nim Italijankam in Portugalkam.
Matic Herga je Slovenijo zastopal v
posameznih in skupinskih bojih. Posamezno je po napetih bojih izpadel zaradi premo~nih kontaktov in bil kaznovan, kljub temu da je tudi sam utrpel
po{kodbo. Pokazal je veliko borbenosti in {e ve~ji potencial, ki ga ima. V
skupinskem delu je nastopil med kadeti in se {e bolj izkazal ter z ekipo osvojil 4. mesto. Zaradi preve~ po{kodb
se nam namre~ ni uspelo uvrstiti na
stopni~ke. Medtem je Vid Kova~evi~ z
odli~nimi boji premagoval nasprotnike
in si zaslu`eno priboril 3. mesto. Za~el
je zelo samozavestno in komaj ~akal
na novo borbo, da poka`e svoje znanje. Prav ta `elja in redni treningi so
ga pripeljali na stopni~ke. ^estitamo
vsem nastopajo~im in jim `elimo {e
veliko {portnih uspehov.

Matic Herga

MEDNARODNO
TEKMOVANJE
EURO-EAST
HAJDINA 2014
Osmega novembra so se na{i
karateisti tudi letos udele`ili
mednarodnega tekmovanja EURO-EAST v Hajdini, kjer so sodelovali tekmovalci iz Slovenije
in drugih dr`av.
Na{i tekmovalci so z veliko `eljo nastopili in pokazali, kaj so se nau~ili. Hera
Agapito Masten, Sara Rojs in Vita
Rojs so nastopile ekipno ter vsaka posamezno v katah in borbah. V ekipnem
delu so dosegle neverjetno drugo mesto, saj so od petih ekip iz treh dr`av
postale podprvakinje. Njihov nastop
je bil res pa{a za o~i, saj so pokazale
neverjetno skladnost in odlo~nost pri
izvajanju. Tudi posamezno so se izkazale, saj je Sara dosegla {e drugi mesti
v katah in borbah, kjer je navdu{ila z
no`no tehniko. Vita je postala prvakinja
v borbah in dosegla tudi tretje mesto v
katah, medtem ko je Hera dosegla tretje mesto v {portnih borbah z nekoliko {portne sre~e. Anisija Graovac je
osvojila drugo mesto v katah in tudi Valentin Golob se je v katah izkazal kar s
prvim mestom v svoji kategoriji. Njegov
nastop je bil bolje ocenjen kot nastop
Nika Mesarca, ki je dosegel drugo mesto. Nik Mesarec se je zato bolje izkazal
v {portnih borbah s tretjim mestom.
Prvi~ je lahko med kadeti nastopil tudi
Matic Herga in v finalu izgubil proti

Niku Kocetu iz Murske Sobote. Velika
`elja po zmagi je bila premalo in moral
se je zadovoljiti z 2. mestom. Ta borba
mu je dala nekaj ve~ izku{enj in o njem
bomo v prihodnosti {e gotovo sli{ali.
[e vedno lahko za~nete z nami trenirati
karate tudi vi, in sicer na O[ Korena vsak
TOREK in ^ETRTEK med 17.30 in 19.00.
Vpis v na{ klub poteka ~ez vse leto in
se nam lahko pridru`ite na na{ih rednih
treningih, o katerih lahko ve~ izveste na
spletni strani Karate kluba WKSA Duplek
www.wksaduplek.si. Potrebno je le nekaj poguma in radovednosti in `e boste
trenirali z nami. Hkrati vam na{ klub
`eli vesele bo`i~ne praznike in sre~no
novo leto 2015.
Matej VERBO[T,
trener

Nik Mesarec med izvajanjem kate

In ko nismo tekmovali, smo si ogledali {e znamenitosti Londona, ki si ga bomo za vedno zapomnili.

Vse foto: Matej Verbo{t
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