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ReportážMichala Košátka z Mistrovství
Evropy - Bulharsko, Sofia
Taekwon-do ITF
Ve dnech 7. –9. 5. 2004 se v bulharském hlavním m st Sofia uskute nilo 19. seniorské a
10. juniorské Mistrovství Evropy junior . Šampionátu se zú astnilo nespo et stát z celé
Evropy: Norsko, Švédsko, Finsko, N mecko, Slovensko, Francie, Anglie, Skotsko, Wales,
Irsko, Grónsko, Belgie, Špan lsko, Rusko, Moldávie, Ukrajina, Srbsko a erná hora,
Slovinsko, ecko, Turecko, Kypr a samoz ejm eská republika. Po dvou ástech 10denního
soust ed ní v T eboni se na tyto závody nominovali také 4 závodníci z Frýdku-Místku: Radek
Koš
átko (junior), Michal Koš
átko (senior), Jana Žylová a Jana Ho ková (seniorky).
Odjezd byl naplánován jižna 2. 5. 2004. Cesta dvoupatrovým ž
lutým autobusem s nápisem
„
Sandy travel servis s. r. o.“p es Slovensko, Ma arsko a Jugoslávii se kv li táhlým pasovým
kontrolám zna
protáhla –z plánovaných 18 na 26 hodin. Po p íjezdu do Sofie nás ekal
16patrový 5hv zdi kový hotel „
Princess Hotel“
, ve kterém nechyb lo kasino, bazén, sauna,
posilovna, ani výtah s akcelerací, ze které se zvedal ž
aludek…takž
e p i zkouš
ce vyjet do
naš
eho 12. patra se zastávkou v kaž
dém z nich se nám motala palice a pomyš
lení na jídlo by
skon ilo katastrofou.
Snídan , ob dy a ve e ve form š
védských stol byly bohaté, prost super. N kolika
závodník m ud laly nevýslovnou radost podávané zákusky, na kterých ujíž
d li prvních pár
dn .
Druhý den po p íjezdu se za alo lehce trénovat. Na programu byly p eváž
n týmové
technické sestavy, pro jednotlivce nácviky t-ki a wirok. Do pátku se dále trénovalo 2× denn ,
tréninky byly st ídány prohlídkami m sta, psychologickými sezeními s Dr. Vondrysovou,
plaváním apod.
V pátek za aly samotné závody. V dopoledních hodinách byly na programu technické sestavy
jednotlivc . V kategorii II. Dan startoval frýdecký reprezentant Michal Koš
átko, který v 1.
kole vyhrál nad waleským závodníkem Christopherem Blackem. Ve druhém kole vš
ak po
remíze prohrál s Rusem Alexeyem Mineevem, který nakonec celou kategorii vyhrál. Po
jednotlivcích p iš
ly na adu technické sestavy tým . V juniorském týmu startoval také Radek
Koš
átko. Po výh e nad Slováky a Bulhary se nakonec umístili na skv lém druhém míst za
Rusy, kte í vyhráli snad jen díky svým slož
itým choreograficky zpracovaným vojenským
nástup m. V seniorském dív ím týmu zazá ily ob naš
e Jany, které s celým týmem získaly 2.
místo. S p ehledem porazily vš
echny závodnice, avš
ak ve finále, stejn jako junio i, prohrály
s ruskými reprezentantkami. Seniorský tým s Michalem Koš
átkem m l tu sm lu, ž
e hned v
prvním kole stanul proti nejt ž
š
ímu soupe i, Rusku. Tentokrát vš
ak eský tým porazil
vš
echny své soupe e a naš
i kluci se stali Mistry Evropy v týmových technických sestavách. V
odpoledních hodinách se rozjely váhové kategorie junior . Do 70 kg startoval Radek Koš
átko,
který bohuž
el hned v prvním kole podlehl bulharskému závodníkovi Emilu Yotovi.
Celá sobota pat ila matsogi jednotlivc a t-ki. V seniorské dív í váhovce do 70 kg startovala
palkovická závodnice Jana Ho ková. Jižna dlouhodobém soust ed ní v T eboni si natrhla
stehenní sval, takž
e bojovala nejen se svou soupe kou, ale také se svým t lem. Po 2 kolech
boje, kdy m la nad eckou závodnicí jménem Katsaounou Grigoria jasn p evahu, vš
ak zvedli
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rozhod í ruku pro ekyni. I tak vš
ak m ž
e být Jana se svým výkonem spokojená! Dalš
í
seniorskou závodnicí byla Jana Žylová z Místku, která startovala ve váhové kategorii do 63
kg. Jižv prvním a druhém kole stály proti ní soupe ky ze stát , které obvykle obsazují první
ky mistrovství –z ecka a Ruska. Bez v tš
ích obtíž
í vš
ak porazila jak Savvaidou Elli z
ecka, tak Galinu Fomenko z Ruska. Ve finále ale narazila na domácí závodnici Albenu
Malchevu. I tak je 2. místo na jejich prvních mezinárodních závodech super úsp ch.
Posledním frýdeckým reprezentantem byl Michal Koš
átko, který startoval ve váhovce do 80
kg. V prvním kole jej ekal Srb Miljan Cosic, ve druhém Malcolm Mackenzie ze Skotska. V
obou zápasech Michal vyhrál. O postup do finále na n j ekal Ukrajinec Roman Zubenkov,
který jej po prodlouž
ení a následn v boji na jednu techniku porazil…takž
e 3. místo.
Odpoledne pak pat ilo disciplín t-ki jednotlivc . Za eskou výpravu startovala v dív í
seniorské kategorii Jana Žylová. Po p eraž
ení desky technikou nopi chagi získala 3 body.
Dalš
í techniku, obloukový kop twimyo dollyo chagi, ji vš
ak rozhod í neuznali a poslední,
nomo chagi do dálky, sice p erazila, avš
ak neudrž
ela rovnováhu, spadla a v této disciplín se
tak bohuž
el neumístila.
V poslední závodní den, ned li, byly na programu jen týmové disciplíny – t-ki, wirok,
matsogi. Juniorský tým s Radkem Koš
átkem se hned v prvním kole utkal s ruskými
závodníky, se kterými vyhrál 6:4. V dalš
ím kole si bez v tš
ích potíž
í poradili s eky. Ve finále
narazili na Ukrajince, se kterými si jižnev
li rady a tak skon ili na 2. míst . Super!
Seniorský tým ekala v prvním kole Moldávie, ve druhém Norsko. S ob ma si kluci poradili
bez potíž
í. Ve t etím kole, R vs. Bulharsko, bylo š
t stí na stran Bulhar . Seniorský tým tak
získal 3. místo. Dív í seniorský tým se utkal hned v prvním kole s ekyn mi, na které naš
e
holky nesta ily, takž
e v této disciplín se umístily bez medaile. Ale rvaly se jako lvice. :)
Juniorské týmové t-ki dopadlo skv le. Naš
i „
ž
abáci“p eskákali vš
echny ostatní státy, kopli
vš
echny techniky (Radek Koš
átko –obloukový kop twimyo dollyo chagi) a umístili se na 1.
míst . Poté p iš
li na adu senio i. Z 5 technik se jim poda ilo kopnout 4, avš
ak jedna z nich,
twimyo bandae dollyo chagi, nebyla uznána. Se ziskem 9 bod se nakonec umístili na 2.
míst za vít zným Ruskem. Nejvíce ruš
no vš
ak bylo v dív ím seniorském týmu, kde holky
erazily vš
echny techniky, avš
ak totéž i bulharské závodnice. Ku zlatu týmu pomohla
frýdecká závodnice Jana Žylová, která v rozskocích p ekopla technikou Nopi chagi desku ve
výš
ce 2, 30 metru, na kterou jižsoupe ky m ly krátké nohy. Tímto výkonem si tak spravila
náladu z p edeš
lého dne, kdy ji nevyš
la disciplína t-ki jednotlivc .
Poslední týmovou disciplínou a zárove poslední, která se v Sofii na ME konala, byl týmový
wirok, silové p eráž
ení. V juniorském týmu startoval Radek Koš
átko. Po p eraž
ení 2 technik z
ti skon ili junio i na 2. míst . Ve wirok týmu seniorek se zpo átku nev
lo, kdo p esn
bude p eráž
et kterou techniku. Holky se umístily na 1. míst a staly se Mistryn mi Evropy v
silovém p eráž
ení týmu. Senio i takové š
t stí nem li. V prvním kole nedal ž
ádný ze stát ,
krom Ruska, ž
ádnou techniku. Nakonec skon ili senio i bez medaile.
Celkov se eská republika umístila na 2. míst , za Ruskem. Dív í seniorský tým a klu
juniorský se stali nejúsp š
n jš
ími týmy na Mistrovství Evropy 2004 v Sofii.
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