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Drugi turnir za državno prvenstvo v Murski Soboti 2010

V soboto 24.4.2010 so se izlaški fighteri odpravili na 2.kolo državnega prvenstva, ki je bil v Murski Soboti. Na tekmovanju so
nastopili borci v disciplinah semi in light kontakta. Tokrat sta na tekmovanju sodila kar dva sodnika, ki izhajata iz našega kluba; to
sta Blaž Plevnik in Emir Abdič. Izlačani smo natopili v semi contactu, in med prvimi so se na tatami podali Toni Lavrač, Samanta
Abdič, Žan Juvan ter Žan Vrtačnik. Vsi so pokazali solidne borbe, a jim je na koncu čisto malo zmanjkalo za uvrstitev v naslednji
krog. Vseeno pa so si nabrali le še eno izkušnjo več,ki jo bodo zagotovo dobro uporabili na zaključku državnega prvenstva, ki bo še
pred poletjem. Ana Marija Maselj in Tilen Gavranovič sta zasedla prvo mesto, prav tako pa je izmed mlajših borcev prvo mesto
dosegel tudi Alex Maselj. Slednji je uspešno ugnal tri borce in se tako zmagoslavno povspel na najvišjo stopničko.

carjiso

Rok Vrtačnik je z izvrstno tehniko ugnal nasprotnika iz Ptuja,v finalih pa se je srečal z že znanim nasprotnikom Gregoričem iz Nove
Gorice.Rok se mu je odlično kluboval a je na koncu izgubil z zelo majhno razliko in tako zasegel 2.mesto. Nato so se na drugem
tatamiju pričele odvijati borbe članov. V članski borbi sta se tako v prvem krogu srečala kar trener Miloš Rozman in njegov
varovanec Tilen Zajc. Borba je bila napeta do zadnje sekunde, a na koncu je Miloš priznal poraz in tako je v naslednje kolo
napredoval Tilen. Borba je bila odlična demonstracije kvalitetne, fer borbe. Tilen je kasneje v kategoriji uspešno ugnal še ostale
borce in se veselil svoje prve zmage v članski kategoriji. Ker pravila dovoljujejo nastop v dveh kategorijah, je Tilen zmagoslavje
dosegel tudi pri mladincih, kjer je prav tako ugnal vse nasprotnike. Za njima se je na tatami podal Jure Vetršek,ki je nekaj časa
narekoval tempo borbe proti staremu borci Koledniku iz Ptuja, a je na koncu popustil in to ga je stalo uvrstitve v naslednji krog. Za
Juretom se je na naslednjem tatamiju v borbo pognala Maruša Izlakar,ki je v prvem kolu uspešno ugnala borko iz Zagorja. Na
koncu v finalih pa je po podalšku izgubila proti prav tako Zagorjanki Ramandanijevi. Naslednja je bila na vrsti Sara Smrekar,ki je
šele v finalu izgubila priti Vozlovi, to je isti borki proti kateri je poprej v kvalifikacijah klonila tudi Lucija Dolinšek. Vita Hudi in Maja
Vetršek sta zasedli prvo mesto. Nejc Hribar in Robi Veber pa tretje. Izkupiček tekmovanja je bil dober, izlaški borci pa se že polni
energije pripravljajo na zaključek državnega prvenstva,ki bo v sredini maja potekalo na Ptuju.

Maruša in Sara
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