Zimní seminář
Moderního sportovního
karate 2015
Prvním letošním celorepublikovým soustředěním karatistů s ligovým testovním turnajem byl
Zimní Seminář v Praze. Seminář probíhal tradičně ve dvou víkendech a to 17.1. – 18.1.2015
a 24.1. – 25.1.2015. Semináře se samozřejmě účastnili karatisté vysokomýtského oddílu školy
Moderního sportovního karate (MSK). Obou víkendů se zúčastnili: Jiří Vaněk (7. kyu), Katarína
Bartošová (9. kyu) a nováček Roman Juhas (12. kyu). Druhý víkend se k nim připojil ještě Martin
Michálek (10. kyu).
První víkend karatisté s bílými a žlutými pasy opakovali techniky úderů, přímých kopů
a podmetů ze základního programu A a z programu 10 pod vedením mistra Pavla Sokola,
IV. Dan. Oranžové a vyšší pasy drilovaly tyto techniky ve dvojicích v bojovém nasazení
pod vedením koordinátora pro Českou republiku, mistra Miroslava Zezulky, V. Dan a mistryně
Aleny Bajerové, II. Dan.
Druhý tréninkový víkend si bílé a žluté stupně procvičili devátý program potřebný k získání
oranžového pásu pod vedením mistra Pavla Sokola, IV. Dan. Vyšší technické stupně (oranžové
a vyšší pasy) procvičovaly pod vedením mistryně Aleny Bajerové, II. Dan, stejné techniky úderů
přímých kopů, jako skupina žlutých, ale již s partnerem v reálných bojových situacích.
Víkend pokračoval testovním turnajem, skládajícím se ze dvou disciplín - forma a boj
(sparing - lehčí forma boje a sportovní boj – kumite). Pro členy vysokomýtského oddílu dopadl
dle tradice více než uspokojivě. Téměř všichni dosáhli na medailová umístění. Jen je škoda,
že jsme se Zimní školy zúčastnili jen v počtu čtyřech závodníků.
A tady jsou naše výsledky:

Forma:
Secunda
Prima

finále (12. -9. kyu)
(10. kyu)
(12. – 11. kyu)

Jiří Vaněk
Katarína Bartošová
Martin Michálek
Roman Juhas

1. místo
2. místo
5. místo
1. místo

Jiří Vaněk
Katarína Bartošová
Martin Michálek

3. místo
2. místo
1. místo

Sparing:
MO - muži oranžoví
FY – ženy žluté
MY – muži žlutí

Mezi všemi zúčastněnými oddíly z celé České republiky (12 oddílů), se náš
vysokomýtský oddíl na tomto semináři umístil na senzačním 1. místě se ziskem 34 bodů.

Na fotce zleva:

Jiří Vaněk, Martin Michálek, Roman Juhas a Katarína Bartošová.

Při udílení vyšších technických stupňů jsme se mohli radovat spolu s Jiřím Vaňkem,
který obdržel 6. kyu (první zelený pás), s Katarínou Bartošovou, která obdržela 8. kyu
(první oranžový pás) a s nováčkem vysokomýtského oddílu - Romanem Juhasem , který obdržel
10. kyu (první žlutý pás).

Jiří Vaněk

Katarína Bartošová

Roman Juhas

Byl to super víkendy, všichni jsme si pořádně zacvičili a na nikom nezůstala nit suchá.
Z Prahy jsme odjížděli domů nadšeni supertréninkem.
Všem úspěšným karatistům gratulujeme a přejeme jim další skvělé výsledky.

www.mska.cz/vysokemyto

