Egy szenzációs hétvége
Ilyen még nem volt a Seishin karate klub életében, március.16-án reggel autóbusszal mentünk
Horvátországba Samoborba. Az autóbusz reggel 8ó indult Ekecsről, majd folyamatosan
felszedte az embereket, Nemesócsán, Megyercsen, Keszegfalván, Komáromban. Samoborba
két megállót beiktatva 15,30ó érkeztünk meg. Gyönyörű napsütéses időnk volt 20 C fok volt.
A csapat egyik fele a Horvátok edzőtermében aludt, a másik fele hotelben. A város gyönyörű
volt, ki is ültünk a főtérre meginni egy csésze teát. Este közösen volt a vacsora, ami után
mindenki nyugovóra tért, hogy másnap pihent legyen a versenyre. Reggel 9ó indultunk a
verseny helyszínére. A megnyitó 9.45-kor volt, és 10ó már kezdődtek is a küzdelmek.
Összesen 3 ország több mint 150 versenyzője vett részt, mi 23 versenyzővel indultunk a
versenyen. Mivel egyenes kiesés volt a legtöbb ágon így nagyon oda kellett figyelni, hogy
dobogóra állhasson valaki. Általában 8-as 16-os tábláról kellett előre menetelni, ami az
jelenti, hogy 3-4 győzelem kellett az I.hely eléréséhez. Ez most három főnek sikerült. Bíró
Balázs kiválóan küzdött, négyből három meccsét K.O- val nyerte, a döntőt nem egészen 1
perc alatt sikerült megnyernie. Gergely Marci simán verte a mezőnyt, még K.O-t is ért el
testpajzson keresztül. Markovics Ádám is simán verte a mezőnyt, általában 6 pontos
fölénnyel, és gyönyörű fejrúgásokkal. Kiválóan szerepeltek még Cserepes Zoltán, és Győri
G.Bence. Zolika sokat fejlődött, csak a döntőben tudták megállítani. Bence nagyon szép K.O-t
ért el testpajzson keresztül. T. Nikolas sajnos elfáradt a döntőre pedig nyerhetett volna. Mivel
a II.-es tatami (küzdőtér) tiszta új volt, így rettentően csúszott, ezért sajnos kicsit lebutultak a
küzdelmek. Összességében kiválóan teljesített mindenki. Akinek nem sikerült nyernie NE
keseredjen el, nemsoká újból bizonyíthat a IV. Polgármester kupa Oyama emlékversenyen
Ekecsen április végén..
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