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BLESKOVKY

Mistrovství ČR – MSKAI 2019
V sobotu 30. listopadu se v Praze, v tělocvičně TJ. Sokol I., konalo Mistrovství České republiky MSKA 2019. Zábřežský oddíl karatistů, trénující pod ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, si z něj
odvezl několik cenných kovů
7. prosince 2019, 17:43, red, ab

 Po slavnostním zahájení začala první část soutěže – formy. Soutěž začala od nejvyšších forem – Contra Set, ve kterých závodí mistři a kandidáti na mistry, a pokračovala až k nejnižším
formám, ve kterých soutěží žluté pásy. Tuto nejvyšší formu vyhrála Alena Bajerová, vedoucí zábřežského oddílu. Ve formách se umístil také Zdeněk Bombera, který se umístil na 4. místě ve
formě Quarta Set.

Po soutěži forem následovaly kategorie bojů – sportovním bojem a sparingem. Ve sportovním boji, v nejvyšší ženské kategorii FA, opět zabodovala Alena Bajerová a odvezla i z této
kategorie 1. místo. Dalším bodujícím byl Zdeněk Bombera v kategorii MA, který vybojoval 4. místo, a Petr Šuranský, který vybojoval 3. místo v kategorii MG. Ve sparingu, který následoval
hned po sportovních bojích, zábřežský oddíl také zabodoval. Marek Blaha vyhrál kategorii MO. V kategorii FO+FY se čerstvá žlutý pás Nikola Nádeníčková umístila na stříbrném místě. Všem
gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy.

Celkové výsledky:

Formy:
Alena Bajerová, III. Dan - S6° (EMESKAI Kontra Set) - 1. místo
Zdeněk Bombera, (3. kyu) – S4° (EMESKAI Quarta Set) – 1. místo

Boje:
Alena Bajerová, III. Dan - FA - 1. místo
Zdeněk Bombera, (3. kyu) – MA – 4. místo
Petr Šuranský (5. kyu) – MG – 3. místo
Marek Blaha (7. kyu) – M0 - 1. místo
Nikol Nádeníčková (10. kyu) – FO+FY - 2. místo
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