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Čeští karatisté si přivezli zlato
HAVLÍČKOBRODSKO - Na pátém ročníku Světového poháru
v moderním sportovním karate, World Karate Championship
for clubs, získali čeští karatisté v italském Caorle zlaté
medaile.

27.5.2007

(/)

VYBRAT

MĚSTO

ZPRÁVY

(https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/)

SPORT

(https://havlickobrodsky.denik.cz/sport_reg

https://go.eu.bbelements.com/please/redirect/25215/1/1/22/!uwi=1366,uhe=768,uce=1,ibbid=BBID-01-01896163422996874,impressionId=f052a36a-93d9-4436-8a26-c9db1862c66c,ibb_device_id=0,ip_co=1,ip_reg=62,b_w=1000,b_h=200,param=858829/811406_1_?https://track.adform.net/C/?bn=20759034;adfibeg=0;cdata=-bfN7yYDwElnLP0l95riGj__IdcsPXmqe8s8kITamfV5vY0LzoxePBy7JAbUMMwLlyPZ4zr9hPmaraczQCaym2ieDH3D0R8XijhAaB3cIqF4kG3VSB04y0lJ3USAZo7JY4DGEDCtv3XhQW6FXjSrzw2;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fhavlickobrodsky.denik.cz%2fostatni_region%2f20070527_hb_cesti_karatiste.html
https://go.eu.bbelements.com/please/redirect/25215/1/1/22/!uwi=1366,uhe=768,uce=1,ibbid=BBID-01-01896163422996874,impressionId=f052a36a-93d9-4436-8a26-c9db1862c66c,ibb_device_id=0,ip_co=1,ip_reg=62,b_w=1000,b_h=200,param=858829/811406_1_?https://track.adform.net/C/?bn=20759034;adfibeg=0;cdata=-bfN7yYDwElnLP0l95riGj__IdcsPXmqe8s8kITamfV5vY0LzoxePBy7JAbUMMwLlyPZ4zr9hPmaraczQCaym2ieDH3D0R8XijhAaB3cIqF4kG3VSB04y0lJ3USAZo7JY4DGEDCtv3XhQW6FXjSrzw2;;CREFURL=https%3a%2f%2fhavlickobrodsky.denik.cz%2fostatni_region%2f20070527_hb_cesti_karatiste.html
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://havlickobrodsky.denik.cz/ostatni_region/20070527_hb_cesti_karatiste.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://havlickobrodsky.denik.cz/ostatni_region/20070527_hb_cesti_karatiste.html&text=%C4%8Ce%C5%A1t%C3%AD%20karatist%C3%A9%20si%20p%C5%99ivezli%20zlato&via=denikvysocina
https://plus.google.com/share?url=https://havlickobrodsky.denik.cz/ostatni_region/20070527_hb_cesti_karatiste.html
https://havlickobrodsky.denik.cz/
https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/
https://havlickobrodsky.denik.cz/sport_region/
https://havlickobrodsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=f1_karate&back=377527980-1483-33&photo=1


14. 1. 2018 Čeští karatisté si přivezli zlato - Havlíčkobrodský deník

https://havlickobrodsky.denik.cz/ostatni_region/20070527_hb_cesti_karatiste.html 2/7

Foto: DENÍK/Radovan Anderle
Pochlubili se medailemi. Čeští karatisté si na krku odvezli z Itálie cenné medaile.

Turnaje se účastnil i chotěbořský karatista Pavel Halama, který však na
medaile nedosáhl.

„Jednalo se o doposud největší událost svého druhu, pořádanou italským
svazem karate. Tento šampionát byl přístupný všem klubům
s neomezeným počtem účastníků, trénujících kterýkoli ze stylů karate a
členům jakékoli národní nebo mezinárodní organizace. O jeho prestiži
svědčí i každoročně se zvyšující počet účastníků, letos to bylo už více než
1250 sportovců z celého světa,“ uvedl Pavel Halama z chotěbořského
oddílu MSK.

Česká výprava Moderního sportovního karate sbírala na Světovém poháru,
nedaleko Benátek, už od samého začátku jednu medaili za druhou a už
v průběhu šampionátu bylo zřejmé, že tímto tempem se umístí na
předních příčkách.

To se nakonec i potvrdilo, když s poměrně velkým bodovým předstihem
obsadila první místo v týmech bojujících podle WKF pravidel a nechala za
sebou dokonce i domácí favorizované týmy.

„Třináctičlenná česká výprava tak pod vedením zkušených trenérů
Radovana Andrleho a Martina Šmegra zúročila hodiny tvrdého tréninku
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podle osvědčené direktní metodiky MSK, která je pro svou jedinečnost
chráněna mezinárodním patentem. Před Miroslavem Zezulkou, IV. Dan,
který je koordinátorem pro MSKA-CZ tak stojí nelehký úkol připravit
karatisty na obhajobu titulu v roce 2009,“ dodal Pavel Halama.

Medailová umístění
Boje podle WKF pravidel:

Pavla Šimková - 1. místo seniorky + juniorky, nad 65 kg. Tomáš Boček -
1. místo senioři, pod 80 kg. Štěpán Příhoda - 2. místo senioři, pod 75 kg.
Milan Lorenc - 2. místo junioři, pod 80 kg. Alena Bajerová - 3. místo
seniorky, pod 60 kg. Pavla Šimková - 3. místo seniorky + juniorky, pod
65 kg. Milan Lorenc - 3. místo senioři, pod 75 kg. Alena Bajerová -
3. místo seniorky + juniorky, pod 65 kg.

 

Boje podle WUKO pravidel:

Lubomír Macek - 2. místo senioři, pod 70 kg. Nikola Tobiášová - 3. místo
seniorky, pod 60kg. Štěpán Příhoda - 3. místo senioři, pod 75 kg.

 


