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Skrbnik

8/11-2008, Zagorje ob Savi
V soboto, 8.11. 2008 je v Zagorju potekal jubilejni 25. odprti turnir – Slovenija Open. Prisotnih je bilo okoli 550 tekmovalcev iz 8
držav.
Udeležilo se ga je tudi 13 izlaških borcev.
Naš najmlajši, Aleksander Maselj je po napeti borbi izgubil z minimalno razliko, vsekakor pa si je pridobil izkušnje, ki mu bodo na
nadaljnjih turnirjih še kako prišle prav. Prav tako pa bodo prišle prav Maticu Dolinšku, ki je prikazal solidno borbo. Najmlajša
predstavnica izlaškega kluba, Anamarija Maselj je imela nekoliko smole s prvo nasprotnico in je žal klonila.
Za vse tri je bil to prvi nastop na večjem mednarodnem turnirju.
Kmalu pa je bil na vrsti Rok Vrtačnik. Prvo borbo je prepričljivo zmagal in prav tako drugo borbo. Tretja pa je bila precej naporna in
z nekaj smole je klonil s točko razlike.
Maruša Izlakar je prvo borbo prepričljivo zmagala, v četrtfinalu pa je zaradi pomanjkanja koncentracije borbo izgubila.
Odlično se je izkazal tudi Rok Razpotnik, ki se je po tekmovalni pavzi ponovno udeležil turnirja. Pomeril se je s precej grobim
Madžarom in kljub temu je bila borba cel čas izenačena, le na koncu je nasprotnik povedel in tako zmagal z minimalno razliko.
Vse do polfinala pa se je prebila Sara Smrekar, kjer jo je čakala izkušenejša nasprotnica iz Madžarske. Borba je bila dolgo njej v
prid, na koncu pa se je žal obrnilo. Zagotovila si je tretje mesto.
Sledil je nastop Suzane Lazar pri kateri se vidi, da si še nabira izkušnje in na naslednjem tekmovanju že cilja na stopničke.
Tilen Zajc se je prebil v finale po treh borbah v katerih je imel hrvaške nasprotnike. Sledila je finalna borba v kateri se je pomeril z
aktualnim evropskim in svetovnim prvakom Vargo. Borba je bila zelo napeta vse do zadnjega trenutka. Po sporni sodniški odločitvi
ter nekaj smole so sledili podaljški po katerih je bil rezultat zopet izenačen in sledila je borba na »zlato piko«. Šele takrat je bil Tilen
poražen in prvo mesto mu je za las ušlo, tako da je osvojil drugega.
Po poškodbi pa se je več kot uspešno vrnil Nusmir Bajraktarevič. V kategoriji do 79 kilogramov je žal izgubil, zato pa se je toliko
bolje odrezal v kategoriji do 74 kilogramov. Prišel je skozi kvalifikacije nato pa prepričljivo zmagal še dve borbi. V polfinalu pa je po
tesni borbi izgubil proti Juvanu iz Zagorja. Osvojil je tretje mesto.
Gregor Razpotnik je v četrtfinalu premagal nasprotnika iz hrvaške, kasneje pa je izgubil proti kasnejšemu zmagovalcu iz
Madžarske. Zagotovil si je tretje mesto.
Miloš Rozman je skozi borbo ves čas vodil, na koncu pa je malce popustil in borbo izgubil.
Kot zadnja izlaška borka je nastopila Maja Vetršek. V četrtfinalu je brez težav ugnala nasprotnico, nato pa je po tesni polfinalni
borbi izgubila vstopnico za finale. Zagotovila si je tretje mesto.
Skupni izkupiček Izlačanov je zadovoljiv saj smo osvojili kar 6 kolajn.
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