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Mistrovství Evropy 2008
Taekwon-do ITF
Ve dnech 29. kv tna až 1. ervna se v chorvatské metropoli Pore u jaderského mo e konalo
již 23. seniorské a 14. juniorské Mistrovství Evropy 2008. A nutno dodat, že eské výprav se
op t poda ilo p esv
it celou Evropu, že pat íme mezi špi ky.
eská reprezentace dorazila do Pore e již v pond lí 26. ve ve erních hodinách a následující 3
dny v novala trénink m, aklimatizování na zdejší jihoevropské teploty a prohlídce malého
sta. V podve er 28. prob hlo p evážení závodník pro sportovní boj a jejich obsazení v
kategoriích. Všichni naši reprezentanti se do svých váhových kategorií vešli bez problém .
První den závod , 30. kv tna, za al v 9 hodin ráno disciplínami tul a sebeobrana. V I.
Danech juniorských kategorií získala st íbrnou medaili Adéla Grodová, když podlehla ve
finále ruské závodnici. V II. Danech získal bronzovou medaili Alexandr Klepikov a st íbrnou
medaili Filip Gavlas. Tento rok mohli být juniorské kategorie obsazeny 2 závodníky ze
stejného státu.
Mezi seniory exceloval v tulech I. Dan Radek Košátko, který taktéž jako Adéla prohrál až
ve finále s ruským reprezentantem. Jan Chaloupka v kategorii II. Dan potrvrdil své kvality
ziskem bronzové medaile. Honza v této kategorii startoval letos poprvé a v semifinále
neprošel p es eka. Ženy v technických sestavách se výsledku zhostily nejlépe, když se v I.
Danech stala Mistryní Evropy Linda Deutschová a v II. Danech Lucie Zedková. Ob dv
reprezentantky dokázaly svou technickou vysp lostí porazit i zkušené závodnice Ruska.
Další disciplínou v dopoledních hodinách byla sebeobrana. V juniorské kategorii získal
smíšený tým Adély Grodové, Daniela Šime ka a Ond eje Mokroše st ibrnou medaili.
kolik kop , blok , úder a 2 facky nakonec kluky p esv
ilo, že si s Adélou rad ji nem li
za ínat.
V odpoledních hodinách prvního dne za ala také disciplína technických sestav tým . Zisk
zlaté medaile p ipadl eským seniorkám, když ve finále rozdrtily Rusky. Paraleln na
st edovém ringu se totéž d lo i u našich senior . I oni mohli slavit úsp ch. Rusové v obou
týmech sho eli jak slepi í pírko v peci T ineckých železáren.
Další plackou k dobru byla st íbrná medaile ze speciálních technik Ilony Hambergerové,
která porazila dlouholetou soupe ku Ilonu Tsvetkovou z Estonska, na ruskou sokyni Natalii
Ponomarevu už ale nedosko ila.
Ve ve erních hodinách nakonec došlo i na sportovní boj. Radek Košátko, by má slabých
79 kilogram byl obsazen do nejvyšší kategorie nad 85 kg. V prvním kole si poradil
s anglickým soupe em o hlavu v tším. Když ve 2. kole nastoupil proti slovinskému favoritovi
sv tového jména Mitjovi Poto nikovi, nem l už bohužel tolik zkušeností a sil jej porazit. I tak
je to zasloužený úsp ch v této kategorii.
Následující den byly na programu zbylé sportovní boje jednotlivc . Linda Deutschová se
v kategorii do 75 kg probojovala až do finále. Maja Cukrov z Chorvatska však byla lepší a
Linda skon ila na krásném 2. míst . Mezi našimi seniorskými favority excelovali zejména Jan
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Mra ek, dlouholetý úsp šný reprezentant, který si poradil se všemi svými soupe i v kategorii
do 85 kg a na stupních vít
si na krk nechal zav sit zlatou medaili. Aleš Vyzrál startoval
v kategorii do 78 kg, na st edovém ringu se bil jako lev, ale vysokým Nizozemcem si
neporadil. Skon il tak na 3. míst . V juniorských kategoriích se do 52 kg nominovala Adéla
Grodová a ziskem bronzové medaile jist ud lala radost svým trenér m Jaroslavu
Vomá kovi i Marku Vinárkovi. Monika Junová porazila všechny své soupe ky ve váhové
kategorii do 64 kg a umístila se za závodnicemi z Chorvatska a Ukrajiny, získala 3. místo.
Dalším závodníkem ve sportovním boji byl Rostislav Pešák, který se probojoval až do
finále, ve kterém se utkal s ruským závodníkem. Dosáhl na 2. místo a získal st íbrnou
medaili. V týmech se v kategorii technických sestav junior poda ilo našim kluk m porazit
všechny soupe e. Další zlatá medaile.
Ve speciálních technikách jednotlivc se na 3. míst umístil Petr Hasík v seniorské kategorii
jednotlivc , v týmové divizi senio i op t potvrdili své kvality, když zvít zili nad všemi
astnícími se státy. Junior m se poda il zisk medaile bronzové. V též disciplín se
juniorským závodnicím poda ilo získat krásnou st íbrnou medaili v týmech. Za jednotlivce
byla reprezenta ním trenérem vybrána Monika Junová, která skon ila na 2. míst .
V juniorech zazá il Pavel Štefl, napil se hopsinkové štávy a hopnul si pro st íbrnou medaili.
etí den prob hly zbylé kategorie týmových boj , kde eští reprezentanti získali další cenné
kovy. Celkov se eská republika umístila na 2. míst za ruskou federací.
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