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Izlačani na drugem turnirju za državno prvenstvo
Ormož, 4.4.2009
Izlaški borci smo se v soboto v lepem številu udeležili že drugega turnirja za državno prvenstvo v Ormožu .
Prvi med dečki se je boril
Jan Smrkolj, za katerega je bilo njegovo drugo tekmovanje. Izkazal se je zelo dobro, saj je v prvi borbi brez večjih
problemov premagal nasprotnika. Dobro je nadaljeval tudi v drugem duelu, kjer je klonil šele po podaljških, saj je bil v
rednem delu rezultat izenačen.
Rok Vrtačnik se je z gladko zmago v prvi borbi prebil v polfinale, kjer je za razliko od prve borbe, nekoliko popustil, a
vseeno na koncu osvojil solidno tretje mesto.
Alex Maselj, eden izmed mladih izlaških upov, je borbo za las izgubil. Prav tako Matic Dolinšek. Oba ste še zelo mlada
tekmovalca, ki potrebujeta izkušnje, da bosta lahko blestela. Naše mladinke Suzana Lazar, Nives Sakelšek in Ana
Marija Maselj so prikazale solidne borbe. Ne smemo pa pozabiti, da jim primanjkuje še nekaj tekmovalnih izkušenj in
da so njihovi nastopi več kot zadovoljivi, ne glede na rezultat.
Naslednja po vrsti je nastopila Maruša Izlakar. Prvo borbo je proti precej večji nasprotnici dobila, ter tako napredovala
v drugo kolo. Tam so ji pošle moči in je žal morala priznati premoč nasprotnice, toda vseeno osvojila 3 mesto, s čimer
je še vedno v igri za dobro končno uvrstitev v skupnem seštevku državnega prvenstva.
Sara Smrekar, naša borka z temperamentom in ostrino, je prvo borbo prepričljivo dobila, sledila pa je nekoliko težja
finalna borba, ki jo je na koncu vseeno dobila in tako zasedla prvo mesto.
Težko, ter do zadnjega trenutka napeto borbo, je s svojo nasprotnico imela Vita Hudi, ki je na koncu osvojila 2. mesto.
V mladinski kategoriji do 57 kilogramov je svoje spretnosti pokazal še en od svežih Izlačanov, Robi Veber. Kljub
velikemu vodstvu svojega nasprotnika za pet točk, se mu je uspelo zbrati in končni rezultat je približal na eno samo
točko zaostanka, toda čas borbe se je žal iztekel, tako da si je priboril 3 mesto. Velja omeniti, da je bil to šele drugi
turnir na katerem je sodeloval, toda prikazal že velik potencial, tako da velja nanj v prihodnje še računati.
V isti kategoriji se je nato v finalu boril naš prekaljeni borec Tilen Zajc, in si z gladko zmago zagotovil 1.mesto. Tilen v
Sloveniji v svoji kategoriji nima resnejše konkurence, tako da se kali zgolj na tekmovanjih v tujini.
Prav zaradi pridobivanje prepotrebnih izkušenj , se je Tilen boril tudi v nekoliko številčnejši kategoriji do 63 kilogramov.
V tej kategoriji se je pomeril z dobrimi in izkušenimi borci. V četrtfinalu se je boril proti nasprotniku iz Nove Gorice, ter
ga z odlično tehniko premagal. Sledila je borba proti borcu iz Izole in tudi tukaj ni prepustil zmage nasprotniku. V
finalni borbi pa ga je pričakal že znan nasprotnik Hudales. Tilen se je osredotočil na borbo, ter nasprotnika po napeti
borbi ugnal in si zagotovil še eno prvo mesto, s čimer je bil najuspešnejši izlaški borec.
V isti kategoriji pa je svoje znanje prikazal še Rok Razpotnik. Pomeril se je s kasnejšim finalistom, toda vseeno si je
priboril kar nekaj lepih točk. Z veliko razliko je prvo borbo zmagal Gregor Razpotnik, s čimer si je omogočil nastop v
finalu, kjer je prav tako suvereno premagal nasprotnika in se veselil 1. mesta.
Prva je bila tudi članica Maja Vetršek.
Kljub daljši odsotnosti od treningov se je Nejc Hribar uspešno odrezal, a z majhno razliko izgubil v prvem kolu. Nusmir
Bajraktarevič je nastopal kar v dveh kategorijah. Pri članih Do 79 kg je na koncu osvojil 3. mesto, v drugi kategoriji pa
je po dveh težkih borbah v finalu izgubil za točko razlike in tako je osvojil 2.mesto. Miloš Rozman je prvo borbo
prepričljivo zmagal, drugo pa izgubil proti že znanemu nasprotniku.
Z rezultati smo zadovoljni, poskušali pa jih bomo še izboljšati na finalnem turnirju državnega prvenstva v Ptuju čez
dober mesec dni.
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