Az elscj alkalonrnra] nlegTendezésre kertil.ó pénzdíjas profi taekwon-do gál'a
telt ház elcjtt zajlott. kozel 600 néző tombolta végig a rendkí\'iil |átványos ktizdelmeket hozo rendezr.énrt.
Három csopol-tban za1lottak a ktizdelmek: a férflraknál -75 kg és +75 kg, u
ncíknélpedig abszolut kategőriában. A férfr srilycsoportokban 8.8 fó kvalifikálta magát. ho$. egi.es kieséses rendszerben
e aZ est bajnoki címét.A holgyeknél
eln1.er.1
hárnra.-.iic,rmerkcízésrekertilt sor a hatvani,
a \.eszr:.enri eS a szekszárdi versenyzó kozi,:: .v est leglátványosabb mérkózését a
^^2 kg.os Borgula Gyorry és a I02 kg-os
\Ía5.ari János vívta, a kozonség hangos tet.
szésnyilvánítása kozepette. A mérkózések
hevességérejellemzó, hory az este folyamán
hat kititése s győzelem is sztiletett.
-7íkg-ban a dontót a Budapesti Kozponti
Edz terem versenyzője, Bőra Ferenc és a
hatvaní Pethes Viktor vívta. A felfokozott
hangul atí:'mérkó zést a hatvaniak versenyzóje imponálÓ folénnyel nyerte meg.
+75 kg-ban a Budapesti Sasok versenyzóje, Kocsis Péter dontózott a hatvani
Kulacsik MirkÓval. A mérkőzés végéna hatvani versenyzó kezét emelték magasba,
megérdemelten.
A holryek kozott ahatvani Rákőczi Renáta diadalmaskodott.
Harmath Lász|ó, 7. danos narymester
gratulált a verseny résztvevóinek és a|átványos mérkózések kapcsán további folytatást
remél.

A XXKII.
Wadokai
EurÓpa.bajnokságnak
idén oktÓber
29-én
Makedőnia f városa' Skopje adott otthont. A maryar csapat pénteken 14
Órás utazást kovetoen fáradtan, de reményekkel telve érkezett a helyszinre. A bizakodás nem volt alaptalan, mivel a kiutazást hosszri és alapos fel.
késztilés elózte meg.
A délutáni regi sztrácíőt és megbeszélést kovetóen kertilt Sor az Eurőpai Wadokai Karate Szovetség éves kozgy lésére,mely eryben tisztrijítÓ is
volt. A Tőth Attila (NIWKSZ elnok) által vezetett maryar delegáciÓ már
ezen az estén komoly sikereket konyvelhetett el, hiszen Sztakő Jőzsefet
elószor megerósítették a Technikai Albizottság tagr pozíciójában, majd
megrlál asztották az Europai Wadokai Karate Szovetség alelnokévé.
Mindez azonban kevésnek bizonyult ahhoz,hogy ellensÍr|yozza a makedÓn bírők részreh aj|ását ahazaí, illetve az otosz versenyzókfelé. A másnapi versenyról sok pozitívumot nem tudunk írni, csak annyit, hogy a magyat csapatnak, FaragÓ Tibor szovetségi kapitány irányitásával, a minó.
síthetetlen koriilmények, a szerve.
zetlenség és a botrányos bíráskodás
ellenére is sikertilt szép eredménye.
ket elérnie _ a férfi kata csapat toké.
letesen osszecsiszolt, remek szereplésével megszerezte az e|ső helyet, a
ncíi kumite csapat pedi g aZ elókelo
harmadik helyen zárt. Fontos megje.
gyezní,bfu jórészt a fent említettek.
nek betudhatÓan
eryéni eredmé.
nyek nem sztilettek, minden maryar
indulÓ maximáIis teljesítményt nffi .

Nói kumíte esapat:
Szilágyi
ág:yi É.'a, Berényi Méd

tott.
A bírÓi karban Maryarországot
Gali Csaba képviselte, akinek egész
napos teljesítm ényét a férfi csapat
kumite dontó (orosz - makedőn) vezetésével ismerték el.
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Férfi kata csapat:
Benkó Zsolt, Kovács Tibor, Halász Attila
Ne felejtstik el 2006.ban a Maryar
Budapesten az EB-tt.

Wadokai Karate Szovetség rendezi
MWKSZ
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