Mistrovství České republiky MSKA 2013

Úspěchy oddílu karate MSK Sokol Pardubice na Mistrovství ČR
dne 6.-7. dubna 2013 v Praze

zleva nahoře: Stanislava Kubešová, Pavel Švienty, Martin Goláň, mistr Adam Knajbl, Jiří Michek, Jiří Novák, Tomáš Bydžovský
zleva dole: Dalibor Mrňávek, Jan Zítka, Ondřej Vachek, Jakub Brokl

Letos se opět pořadatelství mezinárodního mistrovství ČR v moderním sportovním karate ujal
karate oddíl MSK Sokol Smíchov I. a to s datem 6.-7.4.2013. Soutěže se zúčastnilo cca 10 českých
klubů (oddílů) několik zahraničních borců z Německa a Slovinska. Všichni přijeli bojovat o poháry a
vrcholné trofeje Mistrů ČR. Všichni borci se utkali ve formách (katách), pravidly řízeném boji sparingu a
ve vyšších kategoriích byly k shlédnutí „nice“ techniky a bojové situace v zápalu sportovního boje dvou
minut čistého času.
Pardubáci se opět ukázali ve světlech slávy a to jak již
známí borci, tak i nová krev ukázala, že umějí udržet ve stresu
čistou hlavu a nabité zkušenosti použít v boji. O špičkové fyzické i
psychické kondici pardubických cvičenců svědčí získání bez mála
čtvrtiny pohárů, které byly na turnaji k dosažení a ty „NÁM“ teď leží
u nohou a s nimi také „prvenství“ na turnaji. ☺

Úspěchy našich členů na Mistrovství ČR 2013:
Forma Quinta - F°5
Forma Quinta – F5°
Forma Tertia – F3°
Forma Secunda - F2°
Forma Secunda - F2°
Forma Prima - F1°
Forma Prima - F1°
Boje mužů absolut. – MA
Boje žen absolutních. – FA
Boje mužů oranž. –MO
Boje mužů žlutých. –MY
Boje mužů žlutých. –MY
Boje mužů pod 16 let – M16
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všichni účastníci mistrovství ČR 2013

„Myslím, že k dosaženým výsledkům není co dodat. Jediné co mohu udělat, je poděkovat všem našim
svěřencům za perfektní práci a jsem rád, že snaha nás trenérů nebyla marná. Vaše vybojování 1. místa
na tomto turnaji a hezké řádky pohárů je pro nás dostatečným zadostiučiněním. DĚKUJEME !!!“. ☺
mistr Adam Knajbl, zástupce předsedy oddílu MSK Sokol Pardubice

