A bronzéremért küzdhet Tadissi Martial a vb-n
A harmadik helyért mérkőzhet szombaton Tadissi Martial a Dubaiban keddtől vasárnapig tartó karate
világbajnokságon. Az olimpián az idén bemutatkozott sportág – 116 ország több mint 1000
versenyzőjének részvételével zajló – vb-jén egyéniben még a tokiói bronzérmes Hárspataki Gábornak és
a fiatal Pap Dorottyának is van esélye az éremszerzésre.

A sportág legrangosabb sorozata, a Karate1 Premier League-széria két őszi állomásán, Kairóban és Moszkvában is
döntőbe jutott Tadissi Martial a vb-re is átmentette kiváló formáját: a 67 kg-os férfiak 73 fős súlycsoportjának
selejtezőiben sorozatban négy győzelmet aratott. Az UTE karatésa előbb 2-0-re verte a mexikói Esparzát, aztán 4-2-re
a szerb Jokszicsot, a nyolcaddöntőben pedig 1-0-ra győzött az orosz Plakutyin ellen. A négy közé jutásért a korábbi vbezüstérmes magyar a marokkói Alaminál is 2-1-re jobbnak bizonyult.
A döntőbe jutás azonban nem sikerült, egy rendkívül izgalmas és szoros mérkőzésen Tadissi 3-3-ra végzett a macedón
Pavlovval, a szabályok értelmében azonban az első találatot szerző Pavlov került a fináléba, így a magyar klasszis
szombaton a bronzéremért küzdhet.
A tokiói olimpián bronzérmet nyert Hárspataki Gábor a 75 kg-osok között legyőzte türkmén és algériai ellenfelét, de
utána alulmaradt az ötkarikás játékokon általa legyőzött Abdallával szemben. Mivel azonban a remek napot kifogó
egyiptomi bejutott a döntőbe, Hárspataki a vigaszágon javíthat, akárcsak a nők +68 kg-os kategóriájában Pap
Dorottya.
Kedden Molnár Dániel és Hidasi Tibor egy-egy győzelem után búcsúzot. Szerdán Molnár Réka két, Ilankovic Aleksandra
egy mérkőzést nyert, Kiss András és Baranyi Zsófia az első körben kikapott.
A világbajnokságon a magyar válogatott Nagy Botond és Sterck Laura révén még érdekelt a férfi és női egyéni
formagyakorlatban, mindkét nem csapatküzdelmeiben, tatamira lép a női formagyakorlat csapatunk, és három

magyar - Csatári János, Kákosy Olívia és Kárpáti Petra - a para-karate versenyszámokban is.
A karate világbajnokságról információk, eredmények elérhetők itt.
A para-karate versenyszámokról információk, eredmények elérhetők itt.
A vb elődöntői élőben követhetők nyomon a WKF Youtube csatornáján.
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