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Pokal Tolmin 2010
V mesecu marcu je karate klub Goryu iz Tolmina organiziral mednarodni turnir v tradicionalnem
karateju . Tekmovanja se je udeležilo 320 tekmovalcev iz 17 klubov iz Slovenije in Italije, ki so
se pomerili v borbah in katah. Turnirja so se udeležili tudi tekmovalci iz kluba Kensei. Na
povabilo organizatorjev turnirja sta iz našega kluba zastopala sodniške vrste Jan Marko in
Gorazd Praprotnik, ki je bil vrhovni sodnik turnirja.

Kljub močni konkurenci so tekmovalci našega kluba dosegli odlične rezultate in skupno zasedli
11.mesto.

Tjaša Mele je kot debitantka osvojila v kategoriji starejše deklice D v katah odlično 2.mesto, na
4.
mesto
se je uvrstila
Alja Svetič
, ki je tudi prvič nastopila na tekmovanju
. Kaja Praprotnik
se je v kat. starejše deklice C v katah uvrstila na
4.mesto
in v borbah na
3.mesto
.
Klemen Lovšin
je prav tako debitiral in
je v kat. kadeti B v katah zasedel odlično
2.mesto
in v borbah
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3.mesto
.
Nina Bajrič
je v kat. mlajše deklice B v borbah osvojila
3.mesto
, v katah pa je žal zgrešila finale in se uvrstila na 9.mesto.
Nevenka Mandelj
se je v kat. članice B v katah uvrstila na
3.mesto
,
Hajdeja Praprotnik
in
Karmen Govekar
pa sta v isti kategoriji delili
4.mesto.
Matic Logar
se je v kat. kadeti A v katah uvrstil na 6.mesto,
Zarja Mandelj
v kat. mlajše deklice D v katah na 7.mesto,
Matic Mandelj
v kat. starejši dečki D v katah na 6.mesto,
Tim Praprotnik
v kat. malčki D v katah za las zgrešil finalni nastop, prav tako pa tudi
Grega Mele
v kat. mlajši dečki B.

Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate!

KK Kensei
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