Mistrovství České republiky v kickboxu 2019, sobota 12.10. Jihlava

Žákyně našeho gymnázia Sára Macková se v sobotu 12.10. zúčastnila Mistrovství České republiky
v kickboxu, které se konalo v Jihlavě. Turnaj pořádal Český svaz kickboxu ve spolupráci s jihlavským
Kickbox Klubem Reborn, za který závodí právě Sára.
Pro Sáru to byl poslední turnaj před nadcházejícím Mistrovstvím světa v Itálii, kam odjíždí za 2 týdny.
„Vzhledem k tomu, že to byla poslední zápasová prověrka před Itálií, dohodli jsme se se Sárou, že
nastoupí v co největším počtu kategorií, aby měla co nejvíce zápasů. Sára závodí v disciplínách
Pointfighting a Lightcontact. Celkem jsem Sáru přihlásil do 5 váhových kategorií v těchto
disciplínách.“ Prozradil Sářin trenér Josef Bílek.
Sára tak startovala v kategoriích starších žákyň i v kategoriích juniorek. Jak se ale nakonec ukázalo,
přechod do vyšší věkové kategorie nebyl problém.
„Sára měla v každé kategorii 1 až 2 zápasy, tentokrát nebyly obsazené kategorie tolik, jak bývají. Je
potřeba ale zmínit, že i když nebyl počet zápasů nijak obrovský, kvalita soupeřek velká byla. Je to
Mistrovství republiky, takže soupeři mají obrovskou kvalitu. Proti Sáře stála v každé kategorii buď
reprezentantka nebo Mistryně republiky. Navíc v nejvyšší kategorii Pointfightingu starších žákyň Sára
dokonce porazila svou největší rivalku Sáru Masákovou z Kadaně, která je v této kategorii Úřadující
Mistryní světa.“ Doplnil trenér Bílek.
Pro Sáru tak byl sobotní turnaj ve znamení zlatých medailí. Svými skvělými výkony si jich vybojovala 5
a připsala si tak ke svým úspěchům 5 titulů Mistryně České republiky.
Stejné medailové žně to byly i pro Sářinu parťačku z telčské pobočky klubu i reprezentace Natálii
Královou, která taktéž získala 5 zlatých medailí. Celkem tak holky přivezly do Telče 10 titulů.
Závodníci Kickbox Klubu Reborn na tomto turnaji získali celkem 19 zlatých, 12 stříbrných a 8
bronzových medailí a se ziskem 139 bodů absolutně ovládli celkové hodnocení klubů. Klub se tak stal
potřetí za sebou ( 2017, 2018, 2019 ) vítězem mezi kluby.
„Je to skvělý úspěch jak pro holky tak pro celý klub. Abych řekl pravdu, za tu dobu, co jezdím po
turnajích, si nepamatuji, že by někdo na takto prestižním turnaji vybojoval 5 zlatých medailí. A my to
máme hned dvakrát. Když se zaměřím jen na Sáru, pak je vidět, že se jí vrací to, co tomu sportu
obětuje. Je na tréninku 2x týdně v Telči a 2x týdně dojíždí do Jihlavy. Spoustu víkendů v roce tráví na
turnajích. Letos v létě byla na nejprestižnější světovém soustředění v Maďarsku – Kiraly Camp, potom
ještě na klubovém kempu, jezdí po reprezentačních srazech. Ona i její rodiče tomu obětují maximum.
Proto jsem rád, že se jí takto daří. Na tréninkách poctivě maká. Je to dříč. Zaslouží si to.“ Dodal na
závěr Sářin trenér a hlavní trenér Kickbox Klubu Reborn Josef Bílek

