Kobra Cup Kata
prosinec 2011

Přátelské závody v karate kata se opět uskutečnily s účastí Karate Sokola Slaný a Kobry Kladno.
Celkem se sešlo 26 žáků a juniorů. Závody byly určeny úplným začátečníkům a také těm mírně
zkušenějším. Byli mezi nimi i šestiletí a podali dobré výkony. Ti nejmenší často poráželi ty o několik let
starší.
Pro malé děti a pro ty, kteří již alespoň rok cvičí a nemají technický stupeň je to obrovské nóvum,
trochu víc sportovního napětí a samozřejmě povzbuzení do dalších tréninků. Kdo je bojovník dokáže
vytěžit nejen z výhry, ale i z prohry.
Rodiče a prarodiče se přišli podívat. Ani se nevešli na lavičky.

Slaňáci nic neponechávali náhodě
a začali pořádnou rozcvičkou.

A to tak rychle, že je
nebylo možno ani
rozpoznat.
Koukněte

Po rozdělení do technických
skupin byl slavnostní nástup, kde
se představili i rozhodčí.

Závodníci si vyslechli nutné organizační
pokyny a už se to rozjelo.

Na dvou tatami probíhaly sestavy z řady Heian. Bodovalo se a tak hodnocení bylo nejspravedlivější.
Katy se cvičili ve dvou kolech.
Byla to někdy potíž – a byly i výpadky. Občas někdo katu zacvičil tak, že rozhodčí marně přemýšleli,
co je to za sestavu. Ale to se na tréninku jistě vylepší. Vždyť i kvůli tomu byly tyto závody.
Kolem 18. hodiny bylo vyhlášení výsledků a byla všeobecná spokojenost a radost.

Kategorie Bílé pásy-žáci
1. Filip Vlček
2. Vojta Dian
3. Šimon Bartoň

Kategorie Bílé pásy-junioři
1. Jan Klablena
2. David Viktora
3. Tereza Vrtílková

Kategorie 8. Kyu
1. Jáchym Dimov
2. Lukáš Odlas
3. Tomáš Vrba

Kategorie Žluté pásy
1. Kuba Hradský
2. Michal Kaiser
3. Sebastián Betuš

Kategorie Zelené pásy
1. Jan Zmátlík
2. Lukáš Pilát
3. Katka Šandová

Kategorie Fialové pásy
1. Terezie Jaňourová
2. Petra Kovářová
3. Jan Rác

Ti, co se umístili na nemedailovém místě si odnesli krom zkušenosti i malý dárek.
Opět se ukázalo, že dobrá práce trenérů a rozhodčích z karate oddílů přináší dobré ovoce.
Závody zasponzorovala Kobra a už víme, že v příštím roce budeme pokračovat.
Šéftrenér Petr „Mrak“ ze Slaného přislíbil, že další závody budou u nich. Budeme se těšit.

