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International Martial Arts Games
Taekwon-do ITF
Ve dnech 15. –20. zá í 2004 se v severokorejském Pyong Yangu uskute nily pod záš
titou
International Martial Art Games Committee (IMGC) mezinárodní závody n kolika bojových
um ní. Sjelo se zde na 40 stát z celého sv ta –Austrálie, Bangladéš
, Bulharsko, Kambodž
a,
Kanada, ína, Hong Kong, Dánsko, Estonsko, Etiopie, Finsko, Francie, N mecko, ecko,
Grenada, Indie, Itálie, Japonsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Libanon, Malajsie, Mexiko,
Mongolsko, Nepál, Polsko, Rusko, Již
ní Afrika, Švédsko, Sýrie, Turecko, USA, Velká Británie,
Venezuela, Palestina, domácí DPR Korea a samoz ejm eská republika.
Smyslem celého projektu bylo vytvo it pro bojová um ní sout žve stylu Olympijských her. O
cenné kovy zde p ijeli bojovat sportovci a mist i z Karate, Taekwon-Do ITF, Kung-fu i Judo.
eská republika vyslala do daleké Severní Koreje své zástupce ítající 3 leny –mistra Hwang
Ho Yonga (VIII. Dan, korejský instruktor pro eskou republiku), Ing. Ladislava Buriana (V.
Dan, prezident Taekwon-do ITF R) a Michala Koš
átka (II. Dan, eský reprezentant). K naš
í
výprav se na praž
ské Ruzyni p idala ješ
t Petra Peceková (I. Dan, eská reprezentantka
Karate).
Odlet byl naplánován na 13. zá í ve 12:25 p es Budapest, Beijing do Pyong Yangu. Po
dlouhém letu, 7hodinovém asovém posunu a zdlouhavé registraci, a jsme m li pouze 2
závodníky jsme kone
ulehli v hotelu Sosan. Následující den pat il prohlídce m sta,
zejména rodné vesni ce n kdejš
ího v dce Koreje Kim Il Sunga a jeho mumifikovaného t la
v jednom z palác . Ve ve erních hodinách se uskute nilo slavnostní zahájení celé sout ž
e
etn zapálení ohn ve stylu Olympijských her. Atmosféra byla skv lá.
etí a tvrtý den pat ily samotným závod m. Michal Koš
átko závodil za II. Dany a po výh e
nad venezuelským Luisem Ernestem podlehl korejskému závodníkovi a umístil se tak na 3.
míst .. V matsogi do 80 kg porazil v 1. kole ruského závodníka Mihaila Goncharuka, ve 2.
Jihoafri ana Gerda Hummela. Následující den na n j ve finále ekal KimChol Hyok z Koreje.
eský reprezentant po 3 dvouminutových kolech zvít zil. Petra Peceková z Karate zde m la
pouze jednu soupe ku, domácí korejskou závodnici. Nicmén ani toto ji nezabránilo k výh e
zlaté medaile.
Následující dny byly vypln ny exhibicemi bojových um ní, prohlídkou muzeí dárk Kim Il
Sunga a Kim ong Ila, divadelním p edstavením korejských d tí...Program byl opravdu
bohatý. Po celou dobu pobytu nám byli k dispozici 2 tlumo níci – esky mluvící 19letý Pe a
rusky mluvící „
Sn hurka“Ka. :) Poslední den byl v nován hrám, které probíhaly na velkém
travnatém h iš
ti. Vš
ichni závodníci byli rozd leni na 2 skupiny –Solidarity a Friendship. První
disciplína byl b h ve dvojici na 50 metr , ob hnout kuž
el a vrátit se zp t. Naneš
t stí jsem byl
vybrán já. S korejskou dív inou jsme si svázali nohy k sob – já svou pravou k její levé.
V p li cesty jsem ji trochu posmýkal, ale zvládla to bravurn . Nicmén naš
e druž
stvo
prohrálo. Atmosféra byla báje ná, vš
ichni se smáli, hlavn po té, kdyžRiyad z Etiopie dostal
na tvá kuž
el z papíru, který m l dole zúž
ený pr zor. Jeho úkolem bylo dokopat fotbalový
mí kolem 50 metr vzdálené zna ky. Efekt byl takový, ž
e po pár výkopech balon ztratil ze
zorného pole a skrz malý pr zor jej nemohl hodnou minutu najít. :) Dalš
ími disciplínami bylo
enáš
ení 5 fotbalových mí
najednou, „
dokopání“ragbyového mí e kolem kuž
ele nebo
etahování lana, které v záv ru stejn ruplo. :)
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Dvacátého prvního zá í kolem 9. hodiny ranní jsme odlétali do eska.

Michal Koš
átko
17. kv tna 2004
zdroj: tkdfm.taekwondo.cz
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