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Izlaški Pon Do Kwan »žel« odličja v Avstriji!

V soboto 30. Novembra 2013 je v sosednji Avstriji  potekal mednarodni turnir v kickbokxingu. Natančneje je šlo za mednarodni

Alpen Adria-Nachwuchs pokal, ki je potekal v point-faightingu za mladince. Na turnirju so sodelovali tudi člani karate kluba Pon Do

Kwan Izlake, v spremstvu dveh trenerjev: Miloša Rozmana in Maje Vetršek. K navijaški ekipi so svoj delež prispevali tudi starši

naših najmlajših borcev.

Med prvimi se je na borišče podal Maj Bokal. Maj je prikazal dobro drugo borbo v svoji karieri in s tem pokazal, da postaja borec,

na katerega bomo še lahko računali. Za njim se je v boj podal Tomi Sešlar. Tomi je nastopil v isti kategoriji kakor Maj in na koncu

zasedel odlično tretje mesto. Na istem tatamiju so kmalu sledile borbe Luke Gračnerja. Luka je prikazal veliko napredovanje od

prejšnjih borb, saj je z lahkoto ugnal prvega nasprotnika, pri drugem je pa za las izgubil za zlato točko. Zlata točka pomeni, da je

imela že tako napeta borba še minuto podaljška, in ker je bil izid še vedno izenačen, je sledila borba na prvo, t.i. zlato točko. Luka

je tako domov odnesel bronasto medaljo. Tudi Žan Ferme se je v svoji kategoriji po naporni borbi veselil medalje za tretje mesto.

Hkrati so pa na sosednjem tatamiju-borišču, potekale borbe Aleksandra Maslja. Aleksander je v dveh kategorijah blestel in z

lahkoto opravil z vsemi borci in tako zasluženo odnesel domov dva prva mesta. Prav tako je tudi njegova starejša sestra Ana
Marija Maselj suvereno premagala vse nasprotnice in bila tako ob koncu turnirja bogatejša za nove izkušnje ter zlat pokal.

Po končanem turnirju smo imeli v skupnem izkupičku 3 zlata prva mesta, prav tako 3 bronaste medalje in eno uvrstitev pod

stopničke. Lahko rečemo, da je bil turnir zelo uspešen, saj so si izlaški Pon Do Kwanovci nabrali novih kilometrov, izkušenj in

posledično tudi nekaj žlahtnih kovin.
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