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Tilen zmagovalec desetega odprtega turnirja Avstrije v
kickboksu
Wallchsee, 27.3.2009
Ta vikend se je sedem borcev izlaškega kluba Pon-Do-Kwan pod vodstvom trenerja Miloša Rozmana udeležilo mednarodnega
odprtega prvenstva Avstrije v mestecu Wallchsee, na Tirolskem. To tekmovanje velja za enega najmočnejših za borce v disciplini
semi kontakt v tem delu Evrope.
Konkurenca je bila močna saj so nastopali predstavniki iz kar
23 držav. Izlaško ekipo so sestavljali predvsem mlajši borci, ki še kako potrebujejo izkušnje iz takšnih močnih tekmovanj.
Najmlajši Izlačan na tem turnirju, Rok Vrtačnik, je nastopal v kategoriji mlajših kadetov do 37 kg. Prvo borbo je Rok ugnal
nasprotnika rezultatom 7:1, ter se tako uvrstil v naslednji krog, kjer pa je nato žal izgubil.
Naslednji je bil na vrsti članski borec Miloš, in sicer v kategoriji do 69 kilogramov. Borba je bila sila napeta, ampak Miloš je vseeno
celotno borbo je držal vodstvo, v ključnih trenutkih na koncu borbe pa nekoliko popustil in izgubil z rezultatom 10 proti 12.
V kategoriji starejših kadetov do 63 kg, pa je nastopal naš prekaljeni borec Tilen Zajc. Prvo borbo je gladko zmagal po manj kot
dvajsetih sekundah, z rezultatom 6:0. Borba se je zaključila zaradi pravila, ki zapoveduje, da se borba predčasno konča, če eden
borec doseže določeno število točk, nasprotnik pa nobene. Sledila je težka polfinalna borba, kjer je Tilen zmagal proti že znanemu
nasprotniku. Finalna borba pa se je zopet končala z maksimalno možno razliko in tako je Tilen osvojil 1. mesto in si tem priboril tudi
trofejni pas.
Predvsem pomanjkanje izkušenj, pa je botrovalo k porazu Vite Hudi, ter Nives Sakelšek, ki sta obe se mladi tekmovalki z velikim
potencialom, ki ga bosta nedvomno razvili v prihodnje.
Sledila je dekliška borba v kateri je nastopila Maruša Izlakar. V prvi borbi si je z odlično tehniko priborila zmago proti Hrvatici z
rezultatom 7 proti 1 in tako napredovala v naslednje kolo. Tam se je pomerila z Bolgarko, katere pa žal ni uspela premagati.
Naslednja je nastopila Sara Smrekar, kateri je tokrat manjkala sproščenost, ki smo jo od nje vajeni, tako da je borbo izgubila z
majhno razliko.
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