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Uspešen začetek sezone za Izlaške borce

Uspešen začetek sezone za Izlaške borce

25/1-2009, Mareno di Piave.

V nedeljo 25. januarja se je skupina osmih izlaških borcev odpravila na mednarodno tekmovanje Golden glove, v italijansko mesto
Mareno di Piave.

Prvi Izlačan, ki je stopil na borišče je bil Rok Vrtačnik in sicer v kategoriji do 37 kilogramov. Brez večjih težav je ugnal domačina in
kmalu je sledila borba proti borcu iz Hrvaške. Rok je proti koncu malo popustil in ravno to ga je stalo zmage proti tem borcu.

Kmalu za njim je bila na vrsti Maruša Izlakar. Prikazala je odlično tehniko, manjkalo ji je le nekoliko več sproščenosti in prav to jo je
verjetno stalo napredovanja v naslednji krog.

Sara Smrekar je v kategoriji do 55 kilogramov prikazala odlično pripravljenost in gladko premagala hrvaško nasprotnico. Sledila je
borba za finale v katerega pa je po tesni borbi napredovala domačinka. Sara je osvojila tretje mesto.

Vita Hudi se je borila solidno, a borbo žal izgubila.

Naslednjo borbo je imela Nives Sakelšek. Prvo borbo je zmagala s kar visoko razliko, v polfinalu pa je klonila proti italijanski
nasprotnici. Osvojila je 3. Mesto in tako prišla do svojih prvih stopničk iz mednarodnih tekmovanj

V članski kategoriji do 69 kilogramov je nastopil izkušeni borec Miloš Rozman. Tehnično je bil od Italijana precej boljši, le
kondicijsko je bil malo za njim. Kljub taktični borbi je zmagal domačin..

V tej kategoriji se je boril tudi Gregor Razpotnik, ki je kljub vodstvu v zadnjih sekundah, zaradi poškodbe moral dvoboj predati.

Na stopničke pa se je zopet zavihtel Tilen Zajc. V svoji prvi kategoriji je po dveh borbah še v polfinalu ugnal Grka, ter tako prišel v
finale, kjer je po izenačeni borbi, žal izgubil. Tako je osvojil 2.mesto. V kategoriji do 63 kilogramov pa je borbo izgubil z minimalno
razliko.

S tem turnirjem se je začel uspešen začetek sezone, v kateri upamo še na obilo dobrih rezultatov.
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