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Uspeh litijskih karateistov na mednarodnem turnirju ALPE ADRIA
CUP
V nedeljo, 31. oktobra je v Vidmu (Udine, IT) potekalo tekmovanje v tradicionalnem karateju
„Pokal Alpe Adria“, ki ga je letos gostil deželni odbor FIKTA Friuli Venezia - Giulia, izvedbo
tekme pa je organiziralo karate društvo KEN E ZEN, Pagnacco. Tekmovanja se je udeležilo
preko tristo tekmovalcev iz Slovenije, Italije, Avstrije in Švice, žal pa so udeležbo na tekmovanju
odpovedali tekmovalci iz Nemčije.

Pokal Alpe Adria se je programsko odvijal na dveh nivojih - klubskem pokalu v individualnih
disciplinah ter nacionalnem prvenstvu s srečanjem reprezentanc v ekipnih disciplinah (kata in
kumite). Tako so se v katah in borbah med seboj pomerile državne reprezentance Slovenije,
Avstrije, Švice, Italije ter deželna reprezentanca Furlanije Julijske Krajine.

Tekmovanja se je udeležilo deset članov kluba Kensei. Zaradi močne konkurence smo se na to
tekmo začeli pripravljati že takoj po počitnicah v začetku septembra, kar se nam je obrestovalo,
saj smo poželi res odlične uspehe. V močni konkurenci smo v katah osvojili pet medalj, dva
četrta mesta in dva šesta. Tako je v svoji kategoriji v Tjaša Mele osvojila prvo mesto, Alja Svetič
pa v isti kategoriji tretje mesto. Drugo mesto v svoji kategoriji je zasedla Nina Bajrić. Matic
Mandelj pa je v svoji kategoriji dosegel tretje mesto. Četrto mesto je dosegla Kaja Praprotnik, v
svoji kategoriji pa je bil četrti tudi Klemen Lovšin. Zarja Mandelj in Matic Logar sta vsak v svoji
kategoriji osvojila šesto mesto, Matic pa je poleg klubskih zastopal še reprezentančne barve in v
katah ekipno osvojil bronasto medaljo. Grega Mele in Jan Trdin pa sta se pomerila v izredno
močni konkurenci, a se tokrat žal nista uvrstila v finale.

Na srečanju sta sodila tudi naša klubska trenerja Gorazd Praprotnik in Jan Marko.

Slike si lahko ogledate v galeriji
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KK Kensei
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