Mistrovství České republiky v karate
V sestavě Kuba Hradský, Terka Jaňourová, Ondra Čech, Sam Rataj a Týna Valešová jsme v sobotu
26. 3. 2016 vyrazili do Sokolova na Mistrovství republiky v karate.
Pořadatelem byla Česká asociace Okinawského karate a kobuda. Všichni jsme byli přihlášeni na
disciplínu kata.
Pro nejmladší Týnu to byly
první velké závody. Přišla na řadu
hned na úvod soutěží. Vůbec na ní
nebyla znát tréma.
V její kategorii nastupovali
společně s ní závodnice, na
kterých bylo vidět, že už mají
nějaké závody za sebou.
Týna předvedla kvalitní výkon a
jen o vlásek jí unikla bronzová
medaile. Přesto 4. místo na její
první velké soutěži je určitě
úspěch.

Jako druhý nastupoval Sam. Oproti Týně se na něm ale tréma projevila. Kata nedopadla tak, jak si
kouč Ondra představoval. Celkově Sam zůstal na nepostupovém 7. místě. Náplastí mu bylo to, že se
umístil v první polovině žebříčku.

Další na řadě byl Kuba, zajistil si svým
výkonem 2.místo.
Podle reakce diváků by na dalších
závodech mohl být první. Uteklo mu to jen
o kousek – trochu mu chyběla síla v
technikách.

Předposlední Terka nastupovala ve dvou
kategoriích – dorostenky a juniorky.
Nebylo co řešit a svým tradičním
kvalitním výkonem strčila do kapsy
dokonce i juniorky s černými pásy.

To jí vyneslo hned dvakrát zlatou medaili.

Ze soutěže si odnášela titul mistra
republiky a to hned dvakrát.

Jako poslední nastupoval Ondra
a také ve dvou kategoriích.

V první – juniorské - se mu celkem zadařilo a
dosáhl na bronzovou medaili.
Dál nastupoval v kategorii mužů a na tatami se objevila přehlídka velice zkušených závodníků. Zde
Ondra skončil na pěkném i když ne medailovém stupínku - 4. místo.

Celkově pro nás dopadl šampionát velice dobře a všichni odjížděli s tím, že na tréninku zaberou tak,
že o jejich kvalitním výkonu na soutěžích nikdo nebude pochybovat.

-TJ @ spol -

