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Pozdravljeni, 
 
Znova Vas obveščamo o uspehu vaših športnikov. Dosegli smo vrhunske rezultate na Državnem 
prvenstvu v karateju, ki je bilo v Bogojini pri Murski Soboti. Nastopili so karateisti iz vse Slovenije in se 
pomerili med seboj. Dosegli smo kar 16 medalj in 2 četrti mesti. Bilo je 8 zlatih, 4 srebrne in 4 bronaste 
medalje, kar je največji dosežek za naš klub na državnih prvenstvih. Po medaljah so segli tudi tisti 
tekmovalci, ki so jih do sedaj redko dosegali, a so tokrat pokazali veliko več znanja in borbenosti, tako 
da smo na njih še posebej ponosni.  
Med prvimi je nastopila Jana Rojs, ki je bila med tistimi ki so zelo napredovali in zasluženo zmagala v 
svoji kategoriji. Tudi Lucija Mesarec je prijetno presenetila in dosegla 3. mesto v katah. Naša tri dekleta 
Sara in Vita Rojs, ter Hera A. Masten so se znova izkazala in prevladovala v svojih kategorijah. Tako je 
Vita dosegla četrto mesto v katah in kar prvo v športnih borbah, kjer je premagala celotno konkurenco. 
Prav tako je Sara postala državna prvakinja v katah in prav tako v športnih borbah, saj je bila enostavno 
boljša od vseh v svoji kategoriji. Medtem je Hera odlično izvedla kato, a v športnih borbah prepozno 
začela dobivati točke, kar pa je bilo dovolj za tretje mesto. Vse tri so nastopile tudi v t.i. katatimu, kjer 
so skupaj sinhrono izvedle borbo proti namišljenim nasprotnikom in premagale vso konkurenco. Tea 
Savec je znova pokazala svoj neverjeten talent v katah, a ji je za zmago v finalu zmanjkalo odločnosti. 
Miha Majer je postal prvak v katah in prav tako v športnih borbah, kjer je v svoji kategoriji zablestel in z 
lahkoto premagoval konkurente. Nik Mesarec je imel veliko konkurenco in je v katah dosegel četrto 
mesto, kar pa ga ni zaustavilo, da ne bi v borbah dosegel odlično drugo mesto in postal podprvak. 
Miha, Nik in Vid so nastopili tudi v ekipnih borbah, kjer se izmenično borijo in zelo uspešno dosegli 
drugo mesto. Ekipa v sestavi Tea Savec, Miha Majer in Nik Mesarec je nastopila tudi v ekipnih katah in 
dosegla tretje mesto, kljub temu da so v tej sestavu nastopili prvič. S tem so  dokazali, da so naši 
karateisti med najboljšimi v katah, športnih borbah in tudi ekipnih bojih. Matic Herga je med kadeti še 
dodatno potrdil naš dosežek z tretjim mestom v športnih borbah, kjer je znova mogel priznati premoč 
nosilcu, ki je ubranil lanski naslov.  
 

Vsem tekmovalcem čestitamo za neverjeten rezultat in ! 

  

KATE BORBE 
EKIPNO 

KATE 
EKIPNO 
BORBE 

1. ROJS JANA 1 
   

2. 
MASTEN AGAPITO 

HERA 1 3 1 
 3. ROJS VITA 4 1 

  4. ROJS SARA 1 1 
  5. MESAREC LUCIJA 3 

   6. MAJER MIHA 1 1 3 2 

7. MESAREC NIK 4 2 
  8. KOVAČEVIČ VID 

 
2 

  9. SAVEC TEA 2 
   10. HERGA MATIC 
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                                                                                                     Pripravil: Matej Verbošt 
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