Több érem is összejöhet a törökországi Eb-n
Szerdától vasárnapig a törökországi Gaziantepben rendezik meg az idei felnőtt karate Európabajnokságot. A versenyen 45 ország több mint 500 versenyzője indul. A magyar válogatott 14 fővel vesz
részt az eseményen, akik közül a júliusi Világjátékokra kvótát szerzett Tadissi Martial és Hárspataki
Gábor a legesélyesebb a dobogóra. Az Eb-n a para-karatésok mezőnyében is avatnak bajnokokat, ott
hatan képviselik a magyar színeket, köztük a tavaly vb- és Eb-aranyat nyert Kákosy Olívia.

A karatés egyéni versenyszámokban két női küzdelmi kategória kivételével mindenhol lesz magyar érdekelt, és a négy
csapat versenyszámból háromban is indulnak magyarok. A szakvezetés szerint több sportolónk is képes lehet az
éremszerzésre az Eb-n, ahol az első három nap selejtezőit követően szombaton és vasárnap rendezik a
bronzmérkőzéseket és a döntőket.
A legesélyesebb a hétvégi szereplésre a már hónapok óta remek formát mutató Tadissi Martial, aki tavaly szeptember
óta minden világversenyen éremért léphetett tatamira, és a másfél héttel ezelőtti, marokkói Karate1 Premier League
viadalon bronzérmet nyert. Mellette a tokiói olimpián harmadik Hárspataki Gábor is képes lehet dobogós helyezés
elérésére. Két klasszisunknak az Európa-bajnokság egyúttal kiváló felkészülési lehetőség a júliusi Világjátékokra, ahol
első alkalommal lehet ott egynél több magyar karatés.
A nőknél az elmúlt időszak eredményei alapján Ilankovic Aleksandrának van a legtöbb esélye az éremszerzésre, míg
formagyakorlatban a rutinos Nagy Botond és Sterck Laura esetében sokat befolyásolhat a sorsolás. Első alkalommal
mutatkozik be Eb-n a női kata csapat, az ő számukra – akárcsak több társuknak – az elsődleges cél a jövő őszi
budapesti világbajnokságon való jó szereplés.
A válogatottat Büchler Zsolt szövetségi kapitány, Fischer Mihály, a felnőtt válogatott edzője, valamint Papp Miklós,
Hecker Balázs és Módos Viktória edzők kísérték el Gaziantepbe.
A para-karatésok mezőnyében Kákosy Olívia megvédheti tavalyi Eb-elsőségét, de feltétlenül éremesélyes. Rajta kívül
az értelmileg akadályozottak mezőnyében több másik magyar is dobogóra állhat, míg a kerekesszékesek erős
mezőnyében a jó helytállás a fő cél. A para-karatésokkal Gasparik Kitty, Halász Attila és Magyar Adrián edzők utaznak
ki Törökországba.

A magyar bírókat Forgács Yvette, Pudner Balázs és Utasi Viktor képviselik a kontinensviadalon.
Karate Európa-bajnokság, Gaziantep, a magyar indulók:
Formagyakorlat:
Férfi: Nagy Botond
Női: Sterck Laura
Csapat: Fábián Csenge, Sterck Laura, Tóth Vanda
Küzdelem:
Férfiak:
60 kg: Kiss András
67 kg: Tadissi Martial
75 kg: Hárspataki Gábor
84 kg: György Dániel
+84 kg: Gyimesi Balázs
Csapat: Magyarország (Botos Botond, Gyimesi Balázs, György Dániel, Hárspataki Gábor, Kapdebo Botond, Kiss András,
Tadissi Martial)
Nők:
55 kg: Baranyi Zsófia
61 kg: Ilankovic Aleksandra
+68 kg: Boussebaa Aicha
Csapat: Magyarország (Baranyi Zsófia, Boussebaa Aicha, Ilankovic Aleksandra)
Para-karate:
Értelmileg akadályozottak:
Férfiak: Csatári János
Nők: Kákosy Olívia, Kárpáti Petra, Szabó Alexandra
Kerekesszékesek:
Férfiak: Harka József
Nők: Dobos Réka
A karate világbajnokságról információk, eredmények elérhetők itt.
A para-karate versenyszámokról információk, eredmények elérhetők itt.
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