
Naši člani so se udeležili močnega mednarodnega tek-
movanja v Mariboru, na katerem je nastopilo skoraj 
500 tekmovalcev iz 9-ih držav

 Tekmovanje je svečano odprl župan Maribora dr. Andrej 
Fištravec. Na koncu smo osvojili eno 3. in eno 5. mesto, 
za nameček pa še dve 6. mesti.

Naša dekleta na zmagovalnih stopničkah              

Zaradi številčnosti je tekmovanje potekalo kar na šestih 
boriščih in privabilo najboljše iz kar devetih držav. Z žre-
banjem  v glavnem nismo imeli sreče, a so vsi nastopili 
odlično glede na začetek sezone in trenutno formo. Ka-
rin Ludvik je imela dva nastopa. Pri prvem je izvedla kato 
premalo odločno, a je to pri drugem nastopu popravila, 
kar pa ni bilo dovolj za vidno uvrstitev. Tudi njen brat Jan 
je nastopil, a izgubil v razmerju sodnikov 4 proti 1, kar 
seveda ni bilo dovolj za drugi krog. V katah so nastopi-
le še Jana, Sara in Vita Rojs, Ema Kovač in Hera Agapito 
Masten, ki v posameznih nastopih kat prav tako niso us-
pele doseči vidnejšega rezultata, saj je bila konkurenca 
prevelika. Še najbližje temu sta bili Sara, ki je odlično na-
stopila, in Jana Rojs, ki je dosegla končno 6. mesto. Zato 
so pa naša tri dekleta Sara, Vita in Hera odlično nastopile 
v ekipnem delu in zasedle odlično 3. mesto.

Karin Ludvik med nastopom       
                             

Katam so sledile športne borbe, kjer smo imeli samo štiri 
tekmovalke. Jana Rojs je odlično nastopila ter dosegla 
odlično 6. mesto, a se ji je poznalo pomanjkanje izkušenj 
na velikih tekmovanjih, kjer nastopajo najboljši. Že takoj 

se je morala soočiti z najboljšimi in je na koncu izgubila 
v repasažu. Z žrebom se je podobno zgodilo s Hero A. 
Masten, ki je dobila zelo čvrsti nasprotnici in ji je zmanj-
kalo časa za boljši dosežek. Vita Rojs se je borila z veli-
kim srcem in pokazala svoje vrline ter v drugem krogu 
dosegla svojo osebno veliko zmago, saj se je borila proti 
Tisi, ki jo je premagala na pokalni tekmi v Žalcu. Ni se 
vdala vse do konca in je v bistvu premagala samo sebe z 
vztrajnostjo proti tako dobri nasprotnici. Na tekmi smo 
v športnih borbah veliko pričakovali tudi od Sare Rojs, ki 
se je odlično počutila. Vse je kazalo na vidnejšo uvrstitev, 
a je bila tudi njena nasprotnica predobra, tako da je os-
tala Sara brez vidnejše uvrstitve. 

Čestitamo vsem našim za dobre nastope!

Skoraj vsi naši tekmovalci so se udeležili turnirja Euro 
East v Hajdini in dosegli neverjeten dosežek – 20 medalj 
za naš Karate klub WKSA Duplek. 

Tri najmlajša dekleta Tjaša in Gaja Rojs ter Lejla Verbošt 
so debitirale in nastopile posamezno ter ekipno v katah. 
Posamezno so morale priznati premoč tekmovalkama iz 
Sevnice ter si razdeliti tretje, četrto in peto mesto. V eki-
pnem delu so nato nastopile bolj prepričljivo in se uvr-
stile prav tako na tretje mesto takoj za našo ekipo Jana 
in Karin Ludvik ter Jane Rojs, ki so dosegli drugo mesto. 

Ekipo naših najmlajših je bil pravi užitek gledati, saj so se 
v zelo kratkem času veliko naučili in premagali začetni-
ško tremo. Nastopil je tudi Elmedin Krasniči, ki je v ka-
tah moral prepusti medalje drugim, a se je nato izkazal v 
športnih borbah (t. i. kumiteju) ter z veliko borbenostjo 
zmagal v svoji kategoriji. Ema Kovač je nastopila v katah, 
kjer je zmagala, na drugo mesto v tej kategoriji pa se je 
uvrstila Karin Ludvik. Prvič je tudi nastopila v kumiteju in 
v finalu z rezultatom 3:4 zmago prepustila naši izkuše-
nejši Jani Rojs. Jani pa je šlo vse po načrtu, saj je v svoji 
kategoriji kat premagala vse nasprotnice. 

Prvi nastop najmlajših                                              

Jana je primer, ki kaže, kako se lahko z vztrajnostjo in 
treningi marsikaj doseže, saj smo se ob njenih nastopih 
spominjali, kako je nekoč odhajala s tekmovanj brez me-

40



dalj, sedaj pa je skoraj vedno na stopničkah. Tudi ostali 
naši tekmovalci so se odlično izkazali. Tako je Hera Aga-
pito Masten v športnih borbah dosegla 2. mesto in prav 
tako v kata teamu s Saro in Vito Rojs. Sara je ponovno 
odlično nastopila in je postala prvakinja tako v katah kot 
v kumiteju v kategoriji mlajših kadetinj. Tudi Vita Rojs je 
iz tekme v tekmo boljša in je v kumiteju zmagala ter v 
katah posamezno dosegla 3. mesto.

Benjamin Krasniči je imel v katah preveč konkurence 
za vidnejši dosežek, a je v borbah kljub prvemu nasto-

Naši karateis� na otvoritvi tekmovanja                 Vabilo na treninge             Vse foto: Matej Verbošt

pu odlično nastopil ter osvojil 3. mesto. Lana Žugman 
je tokrat nastopila v borbah posamezno in v katah ter 
je brez konkurence zmagala v obeh disciplinah. Amadej 
Želj je nastopil samo v kumiteju in dosegel svojo prvo 
medaljo na karate tekmovanjih. Po daljšem premoru je 
nastopil tudi Miha Majer, ki je pokazal, da je še vedno v 
pravi formi – prejel je srebrno medaljo. Čestitamo vsem 
našim za neverjeten dosežek!

Matej Verbošt

Razlogov, zakaj hodimo na fitnes, je ogromno, vsem pa 
je skupno to, da želimo neko stvar ali stanje izboljšati

Kaj je fitnes? Odgovorov na to vprašanje je verjetno to-
liko, kot je posameznikov. Za nekatere je to prostor, ki je 
poln fitnes in kardio naprav, za druge je to zgolj soba za 
telovadbo s par utežmi, spet tretji si pod besedo fitnes 
predstavljajo dobro fizično stanje telesa. Vsakemu iz-
med nas fitnes predstavlja nekaj drugega, vendar imajo 
vse razlage nekaj skupnega. Ne glede na to, kaj nam fit-
nes predstavlja, ga lahko povežemo z zdravjem, telesno 
pripravljenostjo, dobrim počutjem in vitalnostjo oziro-
ma z izboljšanjem vsega naštetega. 

Nekateri se treninga lotijo vsak dan z velikim veseljem 
in obilo motivacije, saj jim predstavlja odklop od vsa-
kodnevnega vrveža in v treningu uživajo. Drugi se fitne-
sa lotijo malo manj zagnano, mogoče zaradi zdravniških 
nasvetov glede izgube kilogramov, rehabilitacije po po-
škodbah ali pa bi se enostavno radi spravili v hlače, ki 
so jih še pred enim letom z lahkoto oblekli. V primeru, 
da spadate v slednjo skupino ljudi, vam ni potrebno skr-
beti, saj je naš fitnes primeren ravno za vas. V Fitnesu 
Splavar se po najboljših močeh trudimo za prijetno in 
domačno vzdušje, s strokovno usposobljenim kadrom 
vam nudimo storitve na najvišjem nivoju in poskrbimo, 
da trening spremenimo iz obveze v veselo aktivnost.

V sklopu fitnesa mnogokrat potekajo tudi skupinske 
vadbe. V Fitnesu Splavar se izvajajo boks, vodene sku-
pinske vadbe za ženske, zumba, joga, bootcamp ... Po-
nudba skupinskih vadb je sestavljena tako, da bo vsak 
našel nekaj zase. Težavnost vadb je zelo raznolika, da 
lahko z nami migate tako čisti začetniki kot tudi tisti, ki 
se s športom ukvarjate dlje časa. Vsakemu ne odgovarja 
fitnes, ampak mu je lažje delati v skupini pod vodstvom 
trenerja. Morda nimate dovolj samodiscipline, da bi 
opravili zastavljeni trening, s težavo držite tempo, ki si ga 
zadate, ali pa vam je enostavno dolgčas, če niste v družbi. 
Za takšne ljudi so skupinske vadbe popolna izbira, delo v 
skupini pa nas mnogokrat tudi motivira in nam pomaga, 
da iz sebe iztisnemo več, kot če bi trenirali sami.

Foto: Edi Sep
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