Pražský přebor 2016
V sobotu 4. 6. 2016 jsme odjeli na postupové závody (pro Mistrovství České republiky v karate). Závodů se
zúčastnilo přes 170 závodníků z 20 klubů. Vzhledem k tomu, že jsou to jedny z posledních letních závodů, jsme
se na ně vydali v počtu 16 závodníků. Snad v takovém počtu budeme jezdit i příští rok. Hned ze začátku soutěže
nastupovali ti nejmenší. Zde byla velká konkurence.

Timmy se na svých prvních velkých závodech ničeho nezalekl a kvalitním výkonem, který podává na každém
tréninku si vybojoval 3. místo.
Oldik Pulec už svou premiéru na závodech zažil minule. V nejpočetnější skupině 40 závodníků by bez problémů
vyhrál kategorii o nejmenšího a nejmladšího závodníka. Přestože podal kvalitní výkon, tak to na postup
nestačilo. Pokud se ale bude zlepšovat jako dosud, jistě to všem příští rok ukáže.
Šimon Odlas už je zkušenější závodník. Bez problémů postoupil do druhého kola, kde zacvičil svou katu
naprosto bezchybně, ale soupeř byl lepší. A tak se umístil v lepší polovině své kategorie. Veliký úspěch!
Štěpánka Studničková na tom byla stejně jako Olda
a byly to pro ni také druhé závody. Vedlo se jí o
mnoho lépe než minule! Cvičila lépe, ničeho se
nezalekla a vybojovala bronzovou medaili.
Ondra Valenta také doplnil náš závodní tým a na své
premiéře obstál v těžké konkurenci starších žáků a
postoupil dokonce do druhého kola! Na to, že je
Ondra úplný začátečník je to velký úspěch.
Startoval za nás i David Čacký, který sice vypadl s
pozdějším finalistou, ale měl šanci získat bronzovou
medaili v repasáži - bohužel se nepovedlo a tak si
odnáší zkušenosti do dalších závodů. Podle kouče je u
Davida vidět za poslední dva měsíce velký technický
posun. Musí se teď připravit na další zkoušky, aby
mohl závodit i v kumite, kde na tréninku předváděl
dobré výkony.
Oproti tomu Sam Rataj neměl moc svůj den. Zapomínal v katách na podstatné detaily, za které mu rozhodčí
srazili body. I tak se umístil v lepší polovině pavouka.
Pája PETR si po delší době přijel opět vyzkoušet větší závody. A bylo to také vidět - velký technický i silový
posun. Pravděpodobně v nejtěžší kategorii těchto závodů - starší žáci, prohrál 2:1 v úvodu a už dále nepostoupil.
Vojta Dian startoval společně s Kubou Hradským a Viktorem Millerem také ve starších žácích. Jak Kuba, tak
Viktor chytili v 1. kole pozdějšího zlatého a stříbrného medailistu. Oba kluci se každými závody zlepšují a už
jim šlapou na paty. Vojta nakonec skončil na 5. místě a Kuba vyhrál bronz. Možná, kdyby nebyl po měsíční
nemoci, by se umístil lépe. Na lepší pozici mu chybělo víc síly.

Viktor na katy neměl svůj den (asi jako Sam) a se základní katou skončil v 1. kole. Paradoxní je, že kdyby
cvičil mistrovskou, tak pravděpodobně postoupí, protože mu sedí víc. Naštěstí si spravil chuť v kumite, kde
nedal nikomu šanci a bezpečně vybojoval zlatou medaili, čili přímý postup na MČR.

Jáchym Dimov se zúčastnil jen disciplíny kumite. Na
svých druhých závodech bojoval o mnoho lépe než
minule. Dokonce se mu povedlo rychlé Mawaši Geri kop na soupeřovu hlavu, který byl náležitě oceněn.
Prohrál až v semifinále, ale kouč byl evidentně
spokojen.

Lukáš Pilát našel na těchto závodech sílu, kterou ztratil
někde při cestě na minulé závody.
Konkurence ovšem byla veliká a tak se svou základní
katou těsně prohrál v 1. kole.
Podle kouče má Lukáš velký potenciál, a jestli se bude
dále zlepšovat jako doteď, tak o něm ještě uslyšíme.

Tereza Jaňourová také nastupovala na obě disciplíny.
V katách se Terka neustále zlepšuje, což je také vidět. Ve finále měla
soupeřku, která jí loni bez problémů porazila. Letos ji Terka "smetla" z tatami
a vybojovala zlatou medaili.
Podobný výkon předvedla i v kumite a pojistila si tím postup na republiku
jak v kata, tak v kumite.

Lukáš Odlas startoval jak v kategorii kata, tak v kumite. V kata, vzhledem k
tomu, že Lukáš není katař, pěkně zatopil svému soupeři. Ten ho jen těsně porazil na
body 2:1. I tak si odváží z kat spoustu nabitých zkušeností.
V kumite nastoupil Lukáš proti soupeři, který byl tak o hlavu a půl vyšší než on. A
přestože nemá zatím proti takovému soupeři natrénováno, vybojoval nakonec
stříbrnou medaili.

Ondra Čech si mezi zkouškami na škole „odskočil“ na tyto závody. Byla na něm vidět únava, která se v

katách dost podepsala na jeho výkonu, a stálo ho to postup do bojů o medaili.
Naštěstí se v kumite probudil, nedal soupeřům šanci a bezpečně si vybojoval první místo a tedy přímý postup
na MČR.
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