Ilankovic Európa-bajnok, Nguyen An ezüstérmes
Újabb két döntőt hozott az aalborgi kadet, junior és U21-es Európa-bajnokság második napja: Ilankovic
Aleksandra Európa-bajnok lett, míg Nguyen Hoang An másodikként végzett. Szombaton a kata csapatok
és a junior kumitések léptek tatamira Dániában, összesen 10 kategóriában volt érintett a magyar
válogatott.

A versenynapot kezdő junior fiú kata csapatunk jó formában versenyzett. Az első körből magabiztosan továbbjutottak,
majd az elődöntőben harmadik helyen végeztek, így a másik ágon másodikként záró olaszokkal vívhattak
bronzmeccset. A döntőben a Vasas triója egy szép katát és egy erős bunkai-t mutatott be, a bírók a teljesítményüket
magas, 23,58 ponttal díjazták. Az utánuk következő olaszokat azonban még jobbnak találták, ezzel a magyar együttes
ötödik lett - a fiúk azonban így is elmondhatják, hogy az övék az első magyar kata csapat, amelyik Európabajnokságon dobogóért mérkőzhetett.
Kumitéseinknek az éremszerzés is összejött: Ilankovic Aleksandra Európa-bajnok lett, míg Nguyen Hoang An
másodikként végzett.
Az MTK versenyzője a junior lányok 53 kilós súlycsoportjában valósággal hengerelt. Hatalmas pontkülönbséggel, 4-0,
3-0, 3-0 majd 8-4 arányban nyerte meg négy meccsét, majd a döntőben az addig szintén jól teljesítő német Augel
várta. A fináléban Ilankovic egy szép ütéssel meg is szerezte a vezetést, de ellenfele egy fejrúgással 3-1-re
megfordította a meccset. Szandi hihetetlen lélekjelenlétéről tett tanúbizonyságot azzal, hogy a meccs legvégén újra
magához tudta ragadni a vezetést: egy fejrúgással 4-3-ra módosította az eredményt, és megérdemelten lett Európabajnok.

"Voltam már jobb formában is, úgyhogy azt gondolom, hogy a szívemnek és a lelkemnek köszönhetem ezt a
győzelmet. Úgy érzem, hogy az egész mezőnyben én akartam a legjobban az aranyérmet. Az Európa-bajnokság előtt
is voltak biztató előjelek, hiszen az összes kvalifikációs versenyt sikerült megnyernem. Jövőre Budapesten lesz az Eb,
fantasztikus lenne, ha ott is sikerülne hasonlót elérni" - mondta Ilankovic Aleksandra, aki még jövőre is a junior
korosztályban versenyezhet.
Nguyen Hoang An a junior 68 kilósok között küzdött kiemelkedően. Úgy nyerte meg négy meccsét a döntőig, hogy
ellenfelei pontot sem tudtak rajta csinálni, ezzel megérdemelten jutott az esti kiemelt döntőbe, ahol az orosz Taldikin
várta. A finálé 0-0-ra végződött, és bár a Sportingbudo kiválósága fenntartotta bekapott pont nélküli mérlegét, bírói
döntéssel az orosz örülhetett az aranyéremnek.

Kumitéseink közül Benkő Zsófia csupán egy meccsre volt a dobogótól: miután az első meccsen kikapott a későbbi
győztes orosztól, vigaszágra került, ahol bizonyította, hogy kategóriája legjobbjai közé tartozik. Az MTK kumitése két
meccset is nyert a vigaszágon, és a bronzéremről is csak egy hajszállal maradt le: az osztrák Vukovic egy szoros, a
végsőkig kiélezett meccsen 1-0-ra győzte le. Benkő Zsófia így a junior +59 kilós lányok között ötödikként zárt.
A többi magyar közül nyert körrel vagy körökkel zárta a napot Klacsán Kinga (48 kg), Baranyi Zsófia (59 kg), Botos
Botond (61 kg) és Kapdebo Botond (76 kg) is.
Két nap után Magyarország egy arany- és két ezüstéremmel 51 ország közül a rangos hetedik helyen áll az
éremtáblázaton!
Kadet, junior és U21-es Eb, Aalborg, a szombati nap kiemelkedő magyar eredményei:
Ilankovic Aleksandra (MTK): lány junior kumite 53 kg – 1. hely
Nguyen An (Sportingbudo): fiú junior kumite 68 kg – 2. hely
Benkő Zsófia (MTK): lány junior kumite +59 kg – 5. hely
Csicsay Gergely, Forgács Richárd, Mérő Bálint (Vasas): fiú junior kata csapat – 5. hely
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