Dňa 15.3.2008 sa v Žiline uskutočnili

Majstrovstvá Slovenska v karate mužov a žien.
Vyjadrenie prezidenta VÚKABU p.Valentu: "Majstrovstvá Slovenska sa niesli v duchu
mladých tvári a starých bolestí. Je dobré, že sa na turnaji objavili budúce seniorské
nádeje, aj keď nateraz ešte omladené. Zdá sa, že veteráni typu Farmadín už sú na
odchode. Je to škoda, pretože určite majú ešte dobrú výkonnosť. Potešili ale výkony
Petra Bozogáňa a Henricha Dudáša a Maroša Sokola z Unionu Košice, ako aj Lucie
Rácovej a Barbory Botunovej z Metropolu Košice, ktorí získali medajlové
umiestnenia. Dobré umiestnenie je aj tretie miesto Lucie Langošovej z ŠKP Presov.
Tie spomenuté bolesti turnaja boli zbytočné prieťahy a zdržovačky, čo vyvádzalo z
rytmu rozcvičených pretekárov a naťahovalo zbytočne dĺžku turnaja. Inak favoriti typu
Medveďová , Macko, Farmadín nemali veľa práce vo svojích kategóriách a hravo
zvládli posty favoritov. Olekšákovi v kata ušla medaila o vlások, aj ked bol víťazom
Slovenského pohára mužov. Víťazom blahoželám a prajem do budúcich tréningov
veľa pevnej vôle a zdravia.
Vyjadrenie člena komisie št. reprezentácie a trénera KK Union Košice Ing. Petra
Bozogáňa: "S vysledkami vzhladom na marodku spokojný,predpokladal som realne
zisk troch medail,co sa aj podarilo,skoda ze neboli jagavejsie.Mali sme aj
smolu,kedy Matúš Bozogáň prehral svoj zápas o tretie miesto.Henrich Dudas sa
umiestnil na tretom mieste,skoda ze mu nevysiel prvy zapas,v repasazi uz dokazal
svoje kvality.Maros Sokol taktiez obsadil tretie miesto,z nasich pretekarov zapasil
najlepsie,skoda tesnej prehry v semifinale s Viskupom z Nitry,pod ktoru sa podpisali
aj rozhodcovia.O tretie miesto zvitazil s prehladom 9:0.Bronz vybojoval Peter
Bozogáň ml.,ktorý bojoval so sebazaprením,lebo mal narazený prst na nohe a po
prehre v semifinale s Harnicarom zvitazil o tretie miesto nad superom z Bratislavy
9:1.Ďalší naši pretekári do bojov o medaily nezasiahli.Škoda,že pre choroby a
zranenia nemohli nastúpiť Peter Simko,Richard Tomasch,Peter Kozak,Tomas
Kubak,Lucia Ševčíková a Peter Varga je v zahranici.Najbližší program je turnaj v
americkom Las Vegas,kde odcestovali z Kosic dvaja pretekari -Michal Klima /Union
Košice/ a Matej Čuchran /KK Kretovič/ s trenerom Kretovičom a zlatá liga v
Miláne,kde bol nominovaný Peter Šimko.
METROPOL Košice
RÁCOVÁ Lucia kumite zeny do 60 kg 2.miesto
BOTUNOVÁ Barbora kumite zeny do 53 kg 3.miesto
KK UNION Košice
SOKOL Maroš Kumite - muži do 70 kg 3.miesto
DUDÁŠ Henrich Kumite - muži do 75 kg 3.miesto
BOZOGÁŇ Peter Kumite - muži do 80 kg 3.miesto
ŠKP Presov
LANGOŠOVÁ Lucia kumite zeny do 60 kg

3.miesto

