Újpesten rendezik a karate liga 2. fordulóját
A hazai karatésok az MKSZ támogatásával a koronavírus járványhelyzetben való versenyzési lehetőség
megoldására tavaly ősszel négyfordulós versenysorozatot hívtak életre. A Hayashi Magyar WKF Karate
Liga célja a sportolók motivációjának fenntartása. A hétvégén, 2021. január 16-17-én kerül sor a
második fordulóra, amelynek Budapesten az UTE cselgáncsterme ad otthont. A résztvevők között ott lesz
az olimpiai kvalifikációban érdekelt felnőtt válogatottak többsége is.

A hagyományosan megszokott versenyek törlését követően tavaly több egyesület közösen kezdett gondolkodni az
elmaradt versenyek okozta problémák megoldásáról. Ennek eredményeként felvetődött egy kétnapra "széthúzott",
kisebb létszámú, élversenyzőknek szóló sorozat ötlete, ami aztán novemberben a Magyar Karate Szakszövetség, a
Székely Budosport Kft. és a Tatami-Sport Kft jóvoltából Bátaszéken a valóságban is testet öltött.
Az első esemény a kiváló szervezésnek, valamint a csapatok és a bírók együttműködésének köszönhetően kiválóan
sikerült. Az indulók között volt a többszörös vb- és Eb-érmes Tadissi Matial, valamint a felnőtt válogatottak közül
Molnár Réka, Bartha Nikola és Nagy Botond is, akik mindannyian a párizsi kvalifikációs tornára és az olimpiai
részvételre pályáznak.
A második, most hétvégi fordulóra 29 egyesületből több mint háromszázan neveztek. Tatamira lép Újpesten
Hárspataki Gábor, aki a legelőkelőbb helyen áll az olimpiai rangsorban Magyarországról. Ezúttal regisztrált a versenyre
György Dániel, Molnár Dániel, a tavalyi U21-es Európa-bajnok Baranyi Zsófia és Sterck Laura is, akik szintén harcba
szállhatnak még az ötkarikás kvalifikációért, így szombaton izgalmas mérkőzésekre számíthatnak azok, akik az online
közvetítést követik a Samansport Youtube csatornáján.
A rendezők ezúttal is mindent elkövetnek a résztvevők egészségének megóvása érdekében, így testhőmérséklet
mérés és kézfertőtlenítés kíséri a belépést, a védőfelszereléseket mérkőzésenként fertőtleníteni fogják, nézők és

hozzátartozók pedig a hatályos rendelkezéseknek megfelelően nem léphetnek a csarnokba.
A hétvégi verseny kiírása elérhető itt.
Egyéb információk, eredmények a versenyről elérhetők innen.

A Hayashi Magyar WKF Karate Liga következő állomásai:
3. forduló: február 6-7., Zalaegerszeg
4. forduló: február 27-28., Szarvas
Az utolsó forduló végén hirdetik ki a végeredményt, ahol a sorozat legjobbjai a Hayashi Premium karate ruháját
vehetik át fődíjként.
(fotók: Nagy Ákos)
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