Medailový víkend
V sobotu a neděli 18.5. - 19.5. 2012 mě čekal náročný víkend. Konaly se totiž závody
kickboxu a karate.
Jako kouč kobry jsem absolvoval obě soutěže a musím říct, že jsem toho měl plné kecky. Ale
to bych trochu předbíhal.
První soutěž začala už v pátek, kdy jsem jel s bratry Nickem a Kubou Vetešníkovými na
registraci sobotní akce s názvem Prague Open 2012. Ti, co čtou naše kobrácké stránky
pravidelně, určitě tuší, že se jednalo o závody v kickboxu.
Kluci tak měli před sebou teprve druhé velké závody v kicku. Oba startovali v kategorii
mladších žáků - Lightcontact. Kuba do 37 kg a Nick nad 47 kg.
Po obvyklém čekání na zápas, se rozjeli jejich kategorie
současně. Kluci na tatami „střídali“, takže jsem jako kouč ze
zápasiště skoro hodinu neslezl.
První začal Kuba a po pěkném začátku postoupil do druhého kola.
Stejně pak Nick, když svého soupeře vyřadil technickým KO.
Podobný průběh mělo i kolo druhé. Opět začal Kuba, ale tenhle
zápas nebyl tak dobrý jako první. Možná, že na Kubu dolehla
tréma, ale hlavně mě přestal oslouchat. Nakonec se přece jen
zmátořil a vyhrál – tedy postup do finále. A Nick se také
probojoval k vrcholu pyramidy.
A jeho finále bylo skvělé. „Odbouchal“ to nachlup stejným
způsobem jako první zápas, tedy výhra TKO a zlatá medaile.

Nick

Hned po něm nastoupil na svůj poslední zápas Kuba. Na jeho výkonu byla
znát únava z předchozího prodlužovaného zápasu, čehož soupeř využíval a
tak zvítězil na body. Stříbro si ale Kuba za svůj výkon zasloužil.

Bezva výsledek, dva závodníci, dvě medaile. Jako kouč jsem samozřejmě viděl chyby a
chybičky, na které se hned v tréninku zaměříme. V červnu nás totiž čeká mistrovství
republiky.

* * *
V neděli maratón soutěží pokračoval Přebory Pražského svazu karate, kde vítězové svých
kategorií postupují na mistrovství republiky Českého svazu karate. Kobru zde reprezentovali
tři závodníci.
Mladší žákyně Hana Smolová, zkušený mladší žák Jakub Hradský a nováček Lukáš Odlas.

Všichni startovali v disciplíně kata. Pro Lukáše to byly první závody. Byl nesoustředěný,
což se podepsalo na jeho výkonu. Z bojů o medaile ho nakonec vyřadily jeho horší postoje.
Oproti tomu Hanka po delší době překvapila a získala ve své kategorii bronzovou medaili!
Poslední zasáhl do bojů o cenné kovy Kuba. První kolo prošel celkem bez problémů. Ve
druhém kole trochu podcenil situaci a udělal chybu, která ho stála postup. V repasáži o třetí
místo pak prohrál těsně 2:1 na praporky. Což nás hodně mrzelo, ale duel byl velmi vyrovnaný
a bylo na rozhodčích, ke komu se víc přikloní.
Všem závodníkům děkuji za reprezentaci a rodičům za jejich podporu.
Aleš @ red

