Érmekben bízunk a budapesti karate Eb-n
A héten a Mátraházi Edzőtáborban készült a magyar korosztályos karate válogatott az egy hét múlva,
február 7-9-én Budapesten sorra kerülő kadet, junior és U21-es Európa-bajnokságra. A táborban részt
vett az Eb-n induló csapat mind a 36 versenyzője, akik a sikeres felkészülést követően motiváltan várják
a hazai rendezésű kontinensviadalt. A szakvezetés 4-5 érmet remél a fiataloktól a jövő hétvégén – adta
hírül a Magyar Karate Szakszövetség.

A hétfőtől csütörtökig tartó mátraházi táborban napi két edzéssel készültek a BOK Sportcsarnokban megrendezendő
Európa-bajnokságra a magyar kadet (14-15 évesek), junior (16-17) és U21-es (18-20) karate válogatott tagjai.
"A felkészülés jól sikerült" – jelentette ki Büchler Zsolt szövetségi kapitány. – "A válogatott teljes létszámban tudott
gyakorolni, és bár itt-ott kisebb fájdalmak előfordultak, szerencsére nincs komolyabban sérült versenyzőnk. Az edzői
gárda nagyon jó munkát végzett, a fiatalok motiváltak, és bízom benne, hogy mindenki a legjobb formájában lesz az
Európa-bajnokságon."
Az edzőtábort megelőzően a válogatott zöme egy rangos horvátországi versenyen lépett tatamira, ahol a mezőnyben
ott volt a budapesti riválisok jelentős része. A szövetségi kapitány szerint bizakodásra ad okot, hogy a legjobb magyar
sportolók – formagyakorlatban (katában) és küzdelemben (kumitében) is – érmekkel tértek haza.
"Azt gondoljuk, hogy az Európa-bajnokságon a versenyzőink részéről 8-10 éremmeccsre van esély, és összességében
4-5 éremmel lennénk elégedettek. Ez reális célkitűzés. Az éremre esélyesek között egyformán vannak katások és
kumitések, és mindhárom korosztályban látunk dobogós helyezésre képes versenyzőket" – mondta Büchler Zsolt.
Formagyakorlatban ezúttal is ott lehet a végelszámolásnál a kadet Bárdos Ádám, aki egy éve Eb-második lett –
vélekedett a szakvezető, aki szerint még egy katás érem összejöhet: az is elképzelhető, hogy háromfős fiú- vagy
lánycsapatunk valamelyike dobogóra állhat. Küzdelemben Eb-címvédőként indul Budapesten a junior Ilankovic
Aleksandra, az első magyar karatés ifjúsági olimpikon Baranyi Zsófia jó formáját pedig az is mutatja, hogy januárban
Horvátországban megnyerte U21-es súlycsoportjának küzdelmeit. Remek formában van a felnőtt válogatottban is már
bemutatkozott Fehér Péter is, aki szintén éremre pályázhat – nyilatkozta Büchler Zsolt.
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