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Mezi 10 nejúsp šn jšími sportovci i
taekwon-dista ITF!
Taekwon-do ITF
Michal Koš
átko byl 25. 3. 2003 v T inci vyhláš
en v anket
STV Deset nejúsp š
n jš
ích
sportovc okresu Frýdek-Místek za rok 2002. Za adil se tak mezi Kamila Vyviala, Miroslava
Sýkoru, Martinu ezá ovou, Radima Tomáš
ka, kte í byli vyhláš
eni v minulých letech.
Vizitka Michala Koš
átka: Mistrovství Evropy: 3.-5.5. v T eboni –bronz v sestavách II. Dan
jednotlivc , 3x st íbro a bronz v týmu senior
R v sestavách, sportovním boji, speciálních
technikách na desky a v silovém p eráž
ení, Mistrovství R: 11.-13.10. v T eboni –zlato ve
sport. boji senior do 80 kg, bronz ve speciálních technikách na desky, s týmem senior
Frýdku-Místku 3 zlaté a st íbrná medaile, Slovenian Open: 21.2.2002 –bronz v sestavách I.
Dan jednotlivc , German Open: 1.3.2002 –bronz v sestavách I. Dan jednotlivc , zlato ve
sportovním boji senior do 80 kg.
Michal Koš
átko se v nuje TaeKwon-Do ITF od svých 10 let, letos jiždesátou sezónu od roku
1993. Za tu dobu se díky mnoha sout ž
ím v ž
ácích, juniorech a seniorech propracoval v
ž
eb ku Frýdku-Místku na nejúsp š
n jš
ího bojovníka, nebo jižzískal 26 zlatých z finálových
souboj (mj. je vít zem Italian Open 2000)! V roce 1998 slož
il zkouš
ku na erný pás I.
stupn . Ve státní reprezentaci R p sobil nejprve od roku 1999 jako junior do roku 2000. Po
dvouleté p estávce se v roce 2002 dostal do seniorské státní reprezentace R. Nyní se
ipravuje na Mistrovství sv ta senior , které se koná v ervnu v ecké Soluni. Má š
ance
nominovat se do týmu senior , do technické kategorie sestav II.Dan a do váhové kategorie
senior do 80 kg. P i vrcholovém sportu a kv tnovém startu na ME dokázal odmaturovat v
roce 2002 na výbornou. P ipravuje se na studia na VŠ. Tento mladý sportovec je jižnyní
hlavním trenérem Závodního týmu Frýdku-Místku.
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