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Izlačani na zaključnem turnirju za državno prvenstvo
Ptuj, 16.5.2009

IZLAŠKIM KIKBOKSERJEM PET NASLOVOV DRŽAVNIH PRVAKOV
V soboto se je na Ptuju odvijal zaključni turnir za državno prvenstvo v kikboksingu za discipline semi kontakti in
glasbene forme. Na tem tretjem turnirju, ki je štel za državno prvenstvo, se je kar 15 članov izlaškega kluba
Pon-Do-Kwan zavihtelo na stopničke.
Od tega je bilo kar 6 prvih mest, 5 drugih in 4 tretja mesta. Kot že omenjeno je bil to tretji turnir, ki šteje za državno
prvenstvo. Tu omenjamo uvrstitve na zadnjem turnirju ter v nadaljevanju pa so navedeni rezultati v skupnem seštevku
državnega prvenstva.
Na tretjo najboljšo stopniško v državi so tako stopili naslednji ponosni borci: Nives Sakelšek, Maruša Izlakar, Robert
Veber, Suzana Lazar in Vita Hudi. Slednji so vsi še v rosnih letih, tako da bomo v prihodnjih letih o njih prav gotovo še
kaj spodbudnega slišali.
Pohvalno drugo mesto v državi v svoji kategoriji so osvojili:Ana-Marija Maselj, Žan Gračner, Miloš Rozman, Rok
Vrtačnik in Nusmir Bajraktarević. Zadnji je bil na stopničkah kar v dveh kategorijah, ter skupno osvojil 2. in 3. mesto,
za kar mu gre vsa pohvala. Rok je imel nekoliko smole, saj je v skupnem seštevku točk prvo mesto zgrešil le za eno
samo točko.
Zlato medaljo in s tem naslov državnega prvaka v kikboksu za leto 2009 pa so med Izlačani osvojili: Gregor
Razpotnik, Sara Smrekar, Maja Vetršek in Tilen Zajc. Vsi si zaslužijo pohvale, saj so trdo delali za ta naslov. Še
posebej pa je potrebno izpostaviti Tilna, saj je osvojil naslov državnega prvaka kar v dveh kategorijah, s čimer je
izlaški kikboks ponesel na novo raven.
Z lepimi športnimi in čistimi borbami so se od prvega pa vse do finalnega turnirja izkazali številni izlaški borci. Seveda
vsi niso domov prinesli medalj, klub temu pa so si nabrali veliko izkušenj ter dobili motivacijo, da se za naslednje
državno prvenstvo še bolj pripravijo. Naslednji borci so se kalili v letošnjem prvenstvu: Maselj Aleksander, Smrkolj
Jan, Lucija Dolinšek, Matic Dolinšek in Rok Razpotnik.
Državno prvenstvo se je za Izlaške borce končalo uspešno. Pred poletnimi "počitnicami" pa borce čaka še odprti
turnir Izlak, reprezentante pa nastop na Svetovnem pokalu v Italiji.
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