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Karlovac 2014

Uspešen vikend na evropskem pokalu

V soboto, 8.2.2014 smo se izlaški borci udeležili evropskega pokala Karlovac open na Hrvaškem. Poleg trenerjev in tekmovalne
ekipe so nas spodbujali tudi starši Robi, Marko in Matjaž. Kot vedno je za naše borce skrbel trener Srečko, pomagala pa mu je
Maruša. Prvi je na tatami stopil Miloš Rozman, ki je v prvi borbi brez težav ugnal Rusa, temu sta sledila še Hrvat in Slovenec,
finale pa je žal pripadlo Madžaru, in Miloš je tako osvojil 2.mesto. Kot povratnik se je vrnil naš stari borec Gregor Razpotnik, ki je v
prvi borbi moral priznati premoč Rusa. Tilen Zajc je v kategoriji do 74 kg ugnal dva Italijana in tako slavil z zmago. Zmagovalno pot
pa je nadaljeval še v kategoriji do 79 kg kjer je premagal Italijana ter dva Hrvata. Aleksander Maselj je v prvi borbi ugnal Hrvata, v
drugi pa je klonil proti Madžaru. Maja Bokala je v predkolu čakal borec iz Hrvaške, kateremu je moral priznati poraz, saj mu manjka
še nekaj izkušenj iz tako močnih tekmovanj. Tomi Sešlar je pokazal, da je res pravi borec in se zelo dobro odrezal, a na koncu
moral zmago prepustiti Madžaru. Nato je po dolgem čakanju na tatami stopil Luka Gračnar, ki je suvereno ugnal Hrvata, njemu je
sledil še Madžar, v boju za medalijo pa je zgubil proti borcu iz ekipe Kiraly. Prav tako je v boju za medaljo izgubil Žan Ferme, ki je
pred to borbo že ugnal Madžara in Hrvata, v naslednji borbi pa zgolj za piko in zaradi nekaj spornih sodniških odločitev izgubil.
Tako smo zaključili še eno uspešno tekmovanje in se z novimi izkušnjami vrnili domov. 

Karlovac 2014 http://pdkizlake.si/index.php/novice/140-karlovac-2014?tmpl=compon...

1 od 1 26.9.2015 19:43


