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Uběhl jen týden a my jsme se vydali na další závody v karate, tentokrát na Wakizashi cup do
Nymburka. Tento víkend se nás zúčastnilo devět. V úvodních katách nastupovali naši nejmenší
zástupci.

Týnka Valešová (ml. žákyně) byla celý předchozí týden pod
přísným dohledem hlavního trenéra.
To se projevilo v předvedení - zacvičila nejlépe za dobu,
co jezdí na závody.
Kouč měl radost, protože se bez problémů dostala do
boje o třetí místo. Tam jí přece jen trochu
zapracovaly nervy a katu spletla.
I tak je 4. místo v této obrovské konkurenci velký
úspěch.

Tomáš Trojan (ml. žák) se těsně na body dostal do
druhého kola, kde ale vypadl, protože neměl
dostatečně zpevněné a nízké postoje.
Týna
Sam Rataj (ml. žák) zacvičil katu velice dobře, přesto rozhodčí určili vítěze jeho protivníka a Sam
prohrál 2:1.

Po delší přestávce nastupovali naši starší žáci.

Kuba Hradský bez problému postoupil do druhého kola, ale zde těsně
prohrál se svým dlouholetým sokem 2:1.

Lukáš Pilát, který posílil závodní tým poměrně nedávno, na sobě nedal znát nervozitu a s přehledem
vyhrál první kolo. V kole druhém předvedl vyrovnaný souboj se čtvrtou katou, kde o chlup prohrál
2:1.

Viktor Miller se dostal až do
kola třetího.
Zde se neumístil, ale pak měl
možnost v repasáži bojovat o
třetí místo.
Slibně zacvičil Heian Nidan,
ale nakonec prohrál se
soupeřem, který cvičil katu
mistrovskou.

Zbývali poslední dva - Tereza a Ondra startovali ve dvou
kategoriích.
Terka Jaňourová se v juniorkách probojovala až do
semifinále.
Rozhodčí ji však do boje o medailoví místa nepustili a tak
skončila bez „bedny“.

V ženách se jí vedlo lépe. Sice ji vyřadila budoucí stříbrná
medailistka, ale Terka se v repasáži probojovala až ke
třetímu místu.

Ondra Čech se závod od závodu víc a víc zlepšuje.
V U21 se uvedl dobře, ale později to skřípalo. Přesto se
dostal až zápasům o medaili, kde vyhrál se svou katou
Sochin třetí místo.

V mužích se mu vedlo podobně. V semifinálových
bojích se prosadil a bronz ho také neminul.

V kumite nás zastupoval pouze Viktor Miller v kategorii st. žáci do 60 kg.
Svým výkonem se dostal až do finále, kde ho porazil soupeř téměř o třídu lepší. Jedinou výtku, kterou
by kouč měl, by byla Viktorova přílišná obranná taktika.
Jinak až do finále bojoval s velkým přehledem.
Nyní nám začne příprava na další závody, které se budou konat za měsíc v Lounech. Takže máme na
čem v tréninku pracovat a vylepšovat detaily.

T. @ spol.

