32. Evropsko prvenstvo v tradicionalnem karateju – občina Litija ima dva evropska podprvaka!!
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Na 32. Evropskem prvenstvu v tradicionalnem karateju, ki je potekalo od 23. do 26. novembra
v Kranjski gori, je slovenska izbrana vrsta dosegla odlične uvrstitve. Skupno je reprezentanca
SZTK dosegla 4 zlate, 10 srebrnih in 13 bronastih medalj, kar jih je povzpelo na odlično skupno
4 mesto med 14 državami.
Iz našega kluba je na Evropskem prvenstvu sodelovalo kar nekaj članov:
- za Slovensko reprezentanco sta tekmovala Gian Povše in Toni Povše. Gian je v kadetski
skupini dosegel odlična mesta, bil je evropski podprvak (2. mesto) v disciplini Fu-Ku Go, v kati
posamezno dosegel 3. mesto in Ko Go kumite tudi 3. mesto. Prav tako je Toni dosegel odlično
uvrstitev, postal je evropski podprvak (2. mesto) v katah posamezno. Iskrene čestitke, obema!
- poleg tekmovalcev pa smo na EP iz našega kluba imeli tudi sodnika Gorazda Praprotnika, pri
organizaciji pa so pomagali še: Rok Požun, Nina Požun, in Pia Utenkar.
Po končanem Evropskem prvenstvu, ki je potekal v športnem duhu in odličnih tekmovalcih, je
v nedeljo 27. novembra sledilo še odprto pokalno prvenstvo SZTK v Kranjski gori, ki je potekalo
pod sodniškim vodstvom našega trenerja Gorazda Praprotnika. Na prvenstvu je sodelovalo več
različnih karate zvez iz Slovenije in drugih držav (Slovenija – JKA, SZTK, SKIF, Bosna in
Hercegovina, Italija, Velika Britanija, Srbija, Makedonija ...). Tako je nastopilo čez 370
tekmovalcev, v 65 različnih kategorijah, iz 20 klubov. Med tekmovalci so nastopili tudi naši člani
kluba, ki so dosegli uvrstitve:
- Povše Gian, 3. mesto v kati posamezno,
- Šifrer Matic, 2. mesto v Jiyu ippon kumite,
- Jusič Anis, Juvan Aljaž, Šket Mark, 2. mesto v kati ekipno,
- Povše Gian se je pri kati ekipno priključil še dvema tekmovalcema iz karate kluba Kimon in
dosegli so 2. mesto.
Iz našega kluba pa so tekmovali tudi Alibeg-Šešok Lan, Zidar Tjaž, Šifrer Matic, Juvan Mitja,
Balta Lea, Žirovnik Zala, Juvan Aljaž, Jusič Anis ,Šket Mark, Zore Boštjan in Zore Tristan v kati
posamezno, v borbi pa še Zidar Tjaž (Kihon ippon kumite), Zore Tristan (Jiyu ippon kumite), in
Povše Gian (Ko-go kumite). Večino tekmovalcev je nastopilo prvič, in žal zaradi premočne
konkurence niso prišli do medalj. Vsem tekmovalcem pa čestitamo!
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