DRU@BENE DEJAVNOSTI
SPREJEM PRI
@UPANU OB^INE DUPLEK
@upan ob~ine Duplek Mitja Horvat je sprejel karateiste Karate kluba WKSA Duplek, ki so zastopali Slovenijo od petega do osmega novembra
v Mariboru.
Kar deset na{ih reprezentantov je nastopilo na bori{~ih
in ponosno zastopalo barve Slovenije in na{e ob~ine. Za
osvojene medalje so prejeli posebna priznanja Hera Agapito Masten, Nik Mesarec in Matic Herga, za kar jim ~estitamo in jim `elimo {e veliko {portnih uspehov.
Matej VERBO[T
Prejemniki medalj svetovnega prvenstva v Mariboru
Foto: Darja Rojko

Karateisti WKSA na sprejemu pri `upanu Mitji Horvatu

Foto: Darja Rojko
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Praznik Sv. Martina v Dvorjanah
8. novembra 2015 se je v Dvorjanah dogodila Martinova nedelja. ^lani va{ke
skupnosti Dvorjane smo s pomo~jo dru{tva Oldtimer klub Duplek organizirali dogodek, ki se je odvil pred cerkvijo Sv. Martina v Dvorjanah, po 2. sveti
ma{i. Dobrote kot so vino, mo{t, kuhano vino, kruh, klobase, zaseka, narezke, jajca, roglji~ki in pecivo, so prispevali krajani Dvorjan in okoli{kih krajev,
ki se jim iskreno zahvaljujemo. Bili smo veseli, da se je dogodka udele`ilo
veliko ljudi in se vidimo naslednje leto.
Medalje in pokal Zlati Tin~
Foto: Maja Majeri~

^lani va{ke skupnosti Dvorjane

nu je postalo zelo mrzlo, tako da so se
nekateri greli ob ognju, otroci in mladi
po srcu pa smo pekli penice. Mmm, je
sladko di{alo … kakor je sladko di{alo
tudi, ko smo pili mo{t, borovni~ke,
vi{njevec in orehovec.
Kako ~udovito se je poveseliti v dru`bi
dobrih ljudi, sr~nih sosedov in ne nazadnje dobrih prijateljev.
Ciglen~ani smo ena velika dru`ina in
to dokazujemo vedno znova in znova, vsako leto, vsak dan, ob vsaki
prilo`nosti, najbolj pa se to ob~uti ob
petju, pija~i, aktivnostih in iskrenem
smehu na na{ih sre~anjih.
Maja MAJERI^

[PORT
USPE[EN ZA^ETEK
TEKMOVALNE
SEZONE ZA NA[E
KARATEISTE
Na{i karateisti znova nizajo uspehe. Udele`ili smo se tekmovanja z mednarodno zasedbo v
Temerinu pri Novem Sadu. To
je prvo tekmovanje za preverjanje forme na za~etku sezone.
Upali smo na najbolj{e in se pomerili proti ekipam Srbije, Hrva{ke, Bosne in tudi Romunije.
Karate klub WKSA Duplek je dosegel neverjetnih 9 odli~ij.
In kdo so bili na{i tekmovalci: Vita
Rojs – 3. mesto kate, 2. mesto {portne borbe, Sara Rojs – 3. mesto, Hera
A. Masten – 3. mesto kate in {portne borbe, Vid Kova~evi~ – 3. mesto
{portne borbe, Miha Majer– 6. mesto

kate, Matic Herga – 2. mesto {portne
borbe, Hera Agapito Masten, Sara
Rojs in Vita Rojs so dosegle tudi 2.
mesto v ekipnih borbah in 3. mesto v
ekipnih katah. Konkurenca je bila velika in z najbolj{imi tekmovalci in tekmovalkami v vseh kategorijah. Najprej
so nastopile ekipe v {portnih borbah,
kjer so nas zastopale Hera, Sara in Vita.
Na{a dekleta so imela veliko konkurenco, saj so predvsem Srbi znani po
odli~nih izvajalcih in izvajalkah v katah. Uspele so dose~i 3. mesto in so
s tem premagale za~etno tremo. Nato
so sledili posami~ni nastopi v katah in
znova so na{e tri nastopile, a tokrat jih
je bilo v kategoriji kar 16. Najbolj suvereno je nastopila Sara Rojs, ki jo pri
posameznem nastopu v katah lahko
najbolj pohvalimo. V katah je nastopil
tudi Miha Majer, a je bilo tudi v njegovi kategoriji 15 tekmovalcev, kar mu
ni ni~ olaj{alo dela in je kon~al na 6.
mestu.

Zatem so bili ekipni boji v {portnih
borbah, t.i. kumite. Na{e punce so
znova nastopile in se sr~no `elele
pomeriti z nasprotnicami Srbije, ki
so jim prepre~ile vi{ja mesta v katah.
@elja po zmagi se je stopnjevala in
na{a »karate dekleta« so premagovala nasprotnice eno za drugo. Zaslu`ile
so si drugo mesto in vsa so prispevala svoj dele` k rezultatu. Posami~ne
borbe so dekleta {e dodatno utrudile
in tudi `reb ni bil najbolj naklonjen
na{im tekmovalkam. Sari se je za las
izmaknila medalja, Hera je kon~no

Sara Rojs, Vita Rojs in Hera A. Masten
Foto: Matej Verbo{t
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naredila velik napredek in osvojila 3.
mesto, Vita pa je bila zgodba za sebe.
Niti glavna favoritinja in prvakinja ji ni
bila kos vse do konca, ko so jo le izdale mo~i, saj je imela najve~ bojev. Ve~
kot zaslu`eno je osvojila 2. mesto in
pokazala veliko borbenosti.
Vid Kova~evi~ je prav tako nastopil
v {portnih borbah in z nekaj sre~e dosegel 3. mesto. Kolikor je imel sre~e z
`rebom Vid, toliko je imel Miha Majer
nesre~e, saj je imel veliko nasprotnikov z vi{jimi pasovi in ve~ izku{njami.
Kar v prvem krogu je dobil nosilca s
~rnim pasom, ki mu ga ni uspelo premagati, a gotovo se je veliko nau~il,
saj je pokazal odli~no borbo. Matic
Herga se je tudi odli~no boril, kar mu
bo gotovo pomagalo stopnjevati formo do svetovnega prvenstva. Pokazal
je odli~no pripravljenost, saj je taktika
boja nekoliko druga~na, odkar je postal kadet. Za odli~ne rezultate ~estitamo vsem na{im tekmovalcem, od
katerih se tokrat noben ni vrnil brez
medalje, kar gotovo ka`e, da smo na
pravi poti.
Uspe{ni tudi v Hajdini
Vsi nastopajo~i karate klubi so pripeljali svoje najbolj{e tekmovalce, ki so
se pripravljali na svetovno prvenstvo
v Mariboru.
Dosegli smo eno zlato, 3 srebrne in 12
bronastih medalj, ki so nam bile tokrat
usojene. Torej skupno kar 16 odli~ij za
Karate klub WKSA Duplek, ki je v svojem kratkem obstoju tokrat presegel

Otvoritev v Hajdini
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Team WKSA Duplek

Foto: Matej Verbo{t

{tevilo 100 medalj. Na{i ~lani so osvojili naslednje rezultate: Neli Kurnik
Ribi~− 3. mesto kate deklice posamezno, Jana Rojs − 3. mesto kate deklice posamezno, Lucija Mesarec − 2.
mesto kate deklice posamezno, Sara
Rojs − 3. mesto kate deklice posamezno, Tea Savec − 3. mesto kate deklice
posamezno, Nik Mesarec − 3. mesto
kate de~ki posamezno, 3. mesto kumite de~ki posamezno, Miha Majer −
3. mesto kate de~ki posamezno in 3.
mesto kumite de~ki posamezno. Ekipa
deklic v postavi Hera, Sara in Vita − 1.
mesto kate ekipno in ekipa de~kov
Vid, Nik in Miha − 2. mesto kumite
ekipno. Vita Rojs je dosegla 2. mesto

Foto: Matej Verbo{t

v kategoriji kumite deklice posamezno
in Hera A. Masten 3. mesto v kategoriji kumite deklice posamezno. Od
de~kov sta {e dosegla Vid Kova~evi~
− 3. mesto kumite de~ki posamezno
in Matic Herga − 3. mesto kumite
de~ki posamezno ter v ekipnem delu
3. mesto.
Na{a najmlaj{a karateistka Neli Ribi~
Kurnik je prvi~ nastopila in samozavestno pokazala kato, ki ji je prinesla
3. mesto. Jana Rojs {e nima veliko
izku{enj z nastopi, a je tokrat `e bolje nastopila ter dosegla prav tako 3.
mesto. Lucija Mesarec je bila tokrat {e
nekoliko bolj{a in v svoji kategoriji dobila srebrno medaljo. Tri na{a dekleta,
Hera, Sara in Vita, so se tudi pomerila
posamezno v katah. V njihovi kategoriji
so nastopile najbolj{e karateistke, zato
se je do stopni~k uspelo prebiti samo
Sari, ki je dosegla 3. mesto in pokazala svoj talent. Vsa tri dekleta so se zelo
potrudila in pokazala napredek pri posameznih nastopih v katah. Tea Savec
je bila v kategoriji s starej{imi dekleti,
a je tudi to ni ustavilo in je zasedla 3.
mesto. Za 0,1 to~ke jo je premagala
tekmovalka iz [entilja, kar ji bo gotovo {e dodatna spodbuda za naprej. Nik
Mesarec se je izkazal v katah posamezno in prav tako v {portnih borbah
posamezno, kjer je tekmoval z izku{enej{imi od sebe. Miha Majer je imel
podobno zgodbo kot Nik, a je pri njem
napredek viden predvsem v katah.
Miha, Nik in Vid so nastopili v {portnih
borbah ekipno, kjer so skupaj osvoji-

li 2. mesto in pokazali, da jim ekipni
boji niso tuji. Ekipno so nastopile tudi
Hera, Vita in Sara, ki pa so v katah
popolnoma deklasirale ostale ekipe,
ki jih ni bilo malo. Zaslu`ile so si najve~ji aplavz na tekmi in vsi smo zelo
ponosni na njih. V `aru tekme niso delale napak in u`itek jih je bilo gledati,
kako so zaslu`eno zmagale. Vita Rojs
je na tekmi zablestela tudi v {portnih
borbah. Njeno kategorijo so zdru`ili
s starej{imi deklicami, a je tudi to ni
ustavilo. Kot ve~ina na{ih tekmovalcev
je na za~etku popustila nasprotnici, a
se je nato zbrala in z neverjetno borbenostjo dosegala to~ke proti odli~nim
tekmovalkam ter tako postala podprvakinja. Hera Agapito Masten je
imela enako kot Nik Mesarec in Miha
Majer odli~ne nasprotnike v {portnih
borbah in si je s tak{nimi boji pridobila dragocene izku{nje, ki pogosto
odlo~ajo o zmagovalcu. Vid Kova~evi~ je v posameznem delu pogumno
nastopil ter s svojimi izku{njami okrepil svojo ekipo, kar je bilo dovolj za
3. mesto. Matic Herga je pokazal, da
je pravi borec in da ima ob~utek za
doseganje to~k. Na `alost ga je v posameznem delu pred vi{jo uvrstitvijo
zaustavil ve~ni rival iz Murske Sobote.
Prijetno in uspe{no v Sevnici
Namen organizatorja je bilo v Sevnico
pripeljati tekmovalce razli~nih karate
zvez, ki jih dru`i ena sama stvar, in to
je ljubezen do karateja. Vsaj za en dan
pozabiti na razli~na pravila, ki nas vse
preve~ razdvajajo, in stkati nova prijateljstva. Usklajeno sodelovanje sodnikov, zadovoljni obrazi tekmovalcev
in nasmehi na obrazih tistih najmlaj{ih
so nedvomno pokazatelji, da je bil
cilj dose`en.
Turnirja so se udele`ili ~lani {portnega
(IKU) in tradicionalnega (JKA) karateja.
Po predstavitvi klubov in sodnikov ter
po sodni{kem pozdravu glavnega sodnika turnirja, g. Sebastjana Javor{ka,
so se tekmovalci najprej pomerili v
ekipnih kata nastopih, nato so sledili posamezni kata nastopi, za konec
pa so tako borke kot borci navdu{ili
z atraktivnimi borbenimi akcijami. Po
podelitvi odli~ij najbolj{im posameznikom in ekipam je sledila razglasitev
najbolj{ega kluba turnirja. Na{ Karate
klub WKSA Duplek je med enajstimi karate klubi dosegel neverjetno 4. mesto.
Na turnirju so sodili sodniki iz razli~nih
slogov in zvez, kar je dalo {e dodatno

Uspe{ni v Sevnici

te`o dose`enim medaljam. Turnir je bil
zadnji izmed kvalifikacijskih turnirjev
za svetovno prvenstvo, ki bo potekalo v Mariboru pod organizacijo karate
zveze WKSA Slovenija, organizatorju pa
je bilo {e posebej v ponos gostiti najbolj{e slovenske karateiste.
Na{i karateisti so dosegli naslednje rezultate: Jana Rojs − 2. mesto v katah,
Lucija Mesarec − 2. mesto v katah,
Hera Agapito Masten − 3. mesto v
katah in 2. mesto v borbah, Vita Rojs
− 3. mesto deklice borbe, Sara Rojs −
3. mesto deklice borbe, Miha Majer
− 3. mesto v katah in 2. mesto v borbah, Nik Mesarec − 3. mesto v katah
in 3. mesto v borbah, Vid Kova~evi~
− 3. mesto de~ki borbe, Tea Savec −
1. mesto v katah, Matic Herga − 1.
mesto de~ki borbe, ekipno deklice
− 1. mesto v katah, ekipno de~ki −
2. mesto v katah; in da ne pozabimo,
dosegli smo skupno ~etrto mesto po
uspe{nosti med vsemi klubi.
Jana Rojs in Lucija Mesarec sta tokrat {e bolje nastopili kot na prej{njih
tekmah in obe postali podprvakinji.
Hera A. Masten, Sara Rojs in Vita
Rojs v ekipnem delu kat niso imele
nobene konkurence in so z lahkoto
postale prvakinje. Njihov napredek
v sinhronem izvajanju je neverjeten,
saj so se popolnoma ujele. V posameznem delu pa so imele nekaj smole, saj
se je uspelo do medalje prebiti samo
Heri, ker je bila konkurenca prevelika.
V {portnih borbah so se zelo izkazale in moramo pohvaliti vse tri, saj so
se morale boriti z dve leti starej{imi
borkami ter tudi med sabo, kar je bil
poseben izziv.

Foto: Matej Verbo{t

Miha Majer se je tokrat izkazal v obeh
nastopih in {e posebej v borbah, kjer
je pokazal odlo~nost, ki je navdihnila tudi ostale na{e tekmovalce. Tudi
Nik Mesarec in Vid Kova~evi~ sta
bila tokrat brezkompromisna in sta se
borila kot {e nikoli, kar je tudi njima
prineslo medalji. Matic Herga tokrat
ni imel posebne konkurence, tako da
je z lahkoto pri{el do medalje. Posebna zgodba je bila tokrat zavita okrog
Teje Savec, ki je v katah premagala
vse tekmice. Tak{no sojenje je dalo
na{im medaljam in pokaloma za skupinski del {e dodatno veljavo.
Vrhunski rezultati na Svetovnih
igrah in Svetovnem prvenstvu
Kar deset ~lanov Karate kluba WKSA
Duplek je izpolnilo normo in nastopilo v reprezentanci Slovenije na prireditvi v Mariboru. Dvorana Tabor je gostila hkrati tri velika tekmovanja:
Svetovne igre do 14 let
Svetovno prvenstvo za kadete
in mladince ter Svetovni pokal za
~lane in veterane.
Nastopilo je okrog 1000 tekmovalcev
iz 26-ih dr`av iz vsega sveta, ki so od
5. do 8. novembra zasedli vse hotele
v na{em obmo~ju. Na{i karateisti so
osvojili tri odmevne rezultate. Hera A.
Masten je dosegla 3. mesto v {portnih
borbah na Svetovnih igrah za otroke,
Nik Measarec je osvojil prav tako 3.
mesto v {portnih borbah na Svetovnih igrah za otroke in Matic Herga 2.
mesto na Svetovnem prvenstvu za kadete v skupinskih {portnih borbah. ^e
povzamemo: Hera in Nik sta dosegla
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3. mesto na Svetovnih igrah za otroke,
Matic pa je postal del ekipe svetovnih podprvakov! Tekmovalci iz Karate
kluba WKSA Duplek so bili Jana Rojs,
Hera Agapito Masten, Vita Rojs,
Lucija Mesarec, Sara Rojs, Miha
Majer, Nik Mesarec, Vid Kova~evi~,
Tea Savec in Matic Herga.
Tekmovanje so zaznamovale {tevilne javne osebnosti, v glavnem ~astni
~lani. Tekmovanje si je ogledal tudi
ambasador za {port, strpnost in fair
play RS Miroslav Cerar. Med ~astnimi
~lani so bili tudi okoli{ki `upani, ki so
kakorkoli pomagali pri organizaciji in
nastopu karateistov. Med njimi je bil
tudi `upan Ob~ine Duplek, kjer deluje
na{ klub, g. Mitja Horvat.
Vsi na{i tekmovalci si zaslu`ijo veliko pohvalo, saj so bili njihovi nastopi povsem konkuren~ni. Ponekod je
odlo~ala {tevil~nost, drugje pripravljenost in spet drugje dnevna forma tekmovalca. Nekaterim se je tudi poznala
neizku{enost in trema, ki jo prinese tekmovanje tak{nega obsega. ^e povzamemo, je potekalo vse zelo solidno in
glede na {tevilo tekmovalcev zelo hitro.
Kot na vseh tekmovanjih so bile najprej na vrsti prijave, akreditacije in
nato `reb, ki je dolo~il konkurenco v
kategorijah. Glede na {tevilo prijavljenih je bilo pri~akovati hud boj za medalje. In v petek se je za ve~ino na{ih
tekmovalcev za~elo zares. Jutranja
trema je kmalu minila in ritem tekme
na {estih bori{~ih je z glasnim navijanjem gledalcev prinesel tempo, ki nas
je spremljal vse dni.
Polni adrenalina smo ~akali na svoj
prvi nastop, ki ga je imela Jana Rojs.
Odli~no je nastopila v katah, a je imela
v svoji kategoriji zelo dobre nasprotnice, ki so ji prepre~ile boj za medaljo.
Lucija Mesarec je bila naslednja in je
imela 10 nasprotnic v kategoriji, kjer
so tekmovalke prihajale iz Romunije,
Rusije, Italije, Srbije in Slovenije. Nastopila je bolje kot kadarkoli doslej, a
tudi ona je imela prehudo konkurenco
in je ostala brez odli~ja.
Nato so sledili nastopi Vite Rojs,
Here A. Masten in Sare Rojs, ki so
bile v kategoriji 17 tekmovalk. Od
vseh treh je Sari uspelo priti med 6
najbolj{ih, za kaj ve~ pa so bile ocene
sodnikov prenizke. Zagotovo pa {e ni
pokazala vsega, kar zna, in na njo {e
zelo ra~unamo v prihodnosti. Kot zadnja je nastopila Tea Savec, ki pa je
24
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imela v kategoriji kar 18 nasprotnic,
ki so prihajale iz ^e{ke, Francije, Romunije, Poljske, Srbije, Rusije, Italije in
Slovenije. Njen nastop je bil suveren, a
premalo prepri~ljiv, da bi si lahko priborila medaljo. Ra~unamo vsekakor,
da bo njen velik talent v prihodnosti
{e kako zaznamoval vrh svetovnega
karateja. Od de~kov je v katah nastopil
tudi Miha Majer, ki je imel podobno
zgodbo kot Tea in ni izstopal iz konkurence, da bi lahko dosegel ve~.
V {portnih borbah sta v isti kategoriji
nastopili Vita in Sara Rojs, obe sta se
borili odli~no. Sara je bila gotovo ena
izmed najbolj{ih in se je prebila med 8
najbolj{ih ter je na koncu zgubila proti
favorizirani tekmici iz Srbije. Ni~ manj
ne moremo re~i za Vito Rojs, ki se je
prav tako prebila med 8 najbolj{ih, a
{e z ve~ truda. Njeni mo~ni udarci tokrat niso bili dovolj, da bi premagala
tekmovalko iz Italije. Hera A. Masten
je imela tokrat ve~ sre~e z `rebom in
je pokazala dovolj tekmovalnosti, da
je osvojila odli~no 3. mesto.
Miha Majer se je boril kot {e nikoli
in gotovo lahko re~emo, da so bile nekatere sodni{ke odlo~itve vpra{ljive. V
kolikor bi nadaljeval, kot je za~el, bi
lahko gotovo dosegel medaljo, saj je
izstopal z odli~nimi tehnikami in s samozavestjo, ki mu je tokrat ni zmanjkalo. Vid Kova~evi~ je tokrat pri{el
z veliko `eljo, a je bila premalo, da bi
osvojil medaljo. Nik Mesarec je tokrat pokazal ve~ in je premagoval nasprotnike tudi z no`nimi tehnikami, ki
so bile zelo natan~ne in so mu prinesle

Matic Herga, Mario Goubar in Niko Kocet
Foto: Matej Verbo{t

3. mesto v njegovi kategoriji. Matic
Herga je v posameznih bojih pokazal ogromno. Pokazal je borbenost in
predvsem potrpe`ljivost, ki pa nista
bili dovolj, da bi premagal nasprotnika
iz Italije. [e bolj se je izkazal v ekipnih
bojih, ki vklju~ujejo tudi strate{ki del
in se imenujejo rotacije. V ekipi Mario
Gaubar, Matic Herga in Niko Kocet
je zelo pripomogel k srebrni medalji,
ki jo je ekipa zaslu`eno osvojila. Na
`alost je zadnji dan ekipa izgubila
brez boja proti Romunom, ki so postali svetovni prvaki. Kljub delnemu
razo~aranju smo ponosni na 2. mesto,
ki ga je ekipa osvojila.
^estitamo vsem, da so odli~no predstavljali Slovenijo.
Matej VERBO[T

