Úspěšný rok kameňáckých taekwondistů
Rok 2015 byl pro juniory a žáky z Kamenného Újezdu, kteří jsou členy Taekwon-do školy Velešín ITF,
mimořádně úspěšný.
Již první turnaj, Pohár Českého svazu taekwon - do ITF, předznamenal, že by se mohlo jednat o
úspěšný rok. Dominik Sluka zvítězil ve sportovním boji (matsogi) juniorů do 57 kg a zároveň
v technických sestavách (tul) juniorů I. Dan a vyšší a stal se nejúspěšnejším juniorem turnaje.
Druhý závod roku, mezinárodní turnaj Czech Open, se velmi vydařil Václavu Veselému, který se stal
vítězem ve sportovním boji juniorů nad 69 kg, což ještě podtrhl ziskem stříbrné medaile v silovém
přerážení (wiryok) a bronzové ve speciálních přerážecích technikách (tukgi). Dominik Sluka získal
bronzovou medaili v technických sestavách juniorů II. Dan a vyšší. V žákovské kategorii navázal na
úspěch z loňského mistrovství republiky Matyáš Kovář a ve velké konkurenci i vyšších technických
stupňů získal stříbrnou medaili v technických sestavách žáků 2. kup a vyšší.
Na přelomu dubna a května se Dominik Sluka, jako člen české reprezentace, zúčastnil mistrovství
Evropy juniorů v italské Andrii. S týmem juniorů se stal mistrem Evropy v technických sestavách a
zároveň získali stříbrnou medaili ve speciálních přerážecích technikách.
Další průběh roku se odehrával v duchu vítezství Dominika Sluky ve sportovním boji juniorů do 57 kg
a na turnajích, kde byl umožněn start i ve vyšší kategorii, tak i do 63 kg. Za zmínku stojí Dominikovo
vítezství na největším mezinárodním turnaji na našem území Moravia Open. Václav Veselý se během
sezony stal oporou jihočeského střediska talentované mládeže, kterému přispíval ziskem medailí
hlavně v silovém přerážení, což se stalo jeho oblíbenou disciplínou a také ve sportovním boji juniorů
do 75 kg.
Sezona byla zakončena listopadovým mistrovstvím republiky v Nymburku. Na tomto turnaji
překvapili naši žáci. Tonda Vorel se neztratil mezi velkou konkurencí v technických sestavách žáků 4.3. kup , kde nakonec i když zvítězil ve dvou kolech, na medaili nedosáhl. Stejně si vedl i Lukáš Sluka
v kategorii žáků 2. kup a vyšší, který skončil těsně pod stupni vítězů. To Sandra Kubálková postoupila
přes několik dalších kol a získala bronzovou medaili v technických sestavách žákyň 4.-3. kup. Dominik
Sluka navázal na svou sérii vítězství a zvítězil ve sportovním boji juniorů do 57 kg. K tomu přidal
stříbrnou medaili v technických sestavách juniorů II. Dan. Václavu Veselému se turnaj velmi vydařil a
získal první místo ve sportovním boji juniorů do 75 kg, první místo v silovém přerážení juniorů. O
bronzovou medaili ve speciálních přerážecích technikách nakonec svedli boj naši junioři mezi sebou.
Tím šťastnějším byl nakonec Vašek, který se ziskem dvou zlatých a jedné bronzové medaile stal
nejúspěšnějším juniorem MČR.
Výsledky během celého roku vynesli Dominiku Slukovi vítězství v TopTen lize juniorů, do které se
započítávají všechny výsledky v sezoně. Prvenství získal jak v celkovém pořadí, tak v kategorii
sportovního boje.
Na závěr roku převzal Dominik ocenění, jako jeden z deseti nejúspěšnějších sportovců
českokrumlovska a navázal tak na loňské ocenění pro českokrumlovský sportovní talent.

