Miesto: Športová hala SOŠ Železničné, Palackého 14
Termín: 14.11.2010
Organizátor: Športový klub polície Košice, Ilyo-taekwondo
Počet krajín: 7 (SR, ČR, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko)
Počet pretekárov: 265
Počet tímov: 32
Vyhodnotenie tímov podľa kategórií:
Najúspešnejší tím kategórie žiakov: Koryo-taekwondo, TJ Slávia UPJŠ Košice
Najúspešnejší tím kategórie kadetov: TKD Pantera, Zahreb, Chorvátsko
Najúspešnejší tím kategórie juniorov: Zaprešič, Zahreb, Chorvátsko
Najúspešnejší tím kategórie seniorov: Lubelskie team, Poľsko
Celkové vyhodnotenie tímov:
1. miesto: ŠKP Košice, Ilyo-taekwondo
2. miesto: TKD Pantera, Zahreb, Chorvátsko
3. miesto: Koryo-taekwondo, TJ Slávia UPJŠ Košice
4. miesto: Team Croatia Clubs, Chorvátsko
5. miesto: Lubelskie team, Poľsko

Foto: Celkové vyhodnotenie tímov
(z ľava: Mário Švec – Koryo Košice, Team Croatia clubs, Lubelskie team, TKD Pantera, Pavel Ižarik - ŠKP
Taekwondo)

Najúspešnejší pretekári podľa kategórií:
Najlepší žiak: Patrik Divkovič, TKD team Tempo, Slovinsko
Najlepší kadet: Martin Šprajcar, Karlovačka Župania, Chorvátsko
Najlepší junior: Verdan Dikovič, TKD Pantera, Chorvátsko
Najlepší senior: Boris Lieskovský, ŠKP Košice Ilyo-taekwondo
Najlepšia seniorka: Petra Butala, Karlovačka Župania, Chorvátsko

Zhodnotenie:
Uplynulú nedeľu 14.novembra sa konal v Športovej hale na SOŠ Železničnej v Košiciach
7.ročník Medzinárodného Ilyo Cupu 2010. Metropola východu tento rok privítala rekordný
počet 265 pretekárov zo siedmych krajín Európy. Celkovo 32 tímov bojovalo v priebehu dňa
v kategóriách žiakov, kadetov, juniorov a seniorov o tie najcennejšie „kovy“ ako aj zisk
cenných trofejí ako boli najúspešnejší športovci, kluby a tímy celkovo. Okrem ocenení za
výsledky venovali organizátori aj cenu pre najvzdialenejší (TKD Forteca Korčula, Chorvátsko)
a najpočetnejší tím (Lubielskie team, Poľsko). Tím z Korčule musel prekonať až neuveriteľných
1200 km aby sa mohol zúčastniť tohto významného, na Slovensku jediného medzinárodného
športového podujatia.
Jednotlivé „zápasy“ prebiehali na 4 tatami a súťažilo sa v olympijskej disciplíne
športového zápasu s použitím elektronických chráničov trupu. Práve tento prvok výrazne
ovplyvnil chod turnaja a prispel aj k objektívnejšiemu posudzovaniu jednotlivých bojov.
Elektronické chrániče zapožičala klubu ŠKP Košice Slovenská Asociácia Taekwondo WTF, ktorej
tieto pomôcky daroval Ambasador Kórejskej Republiky v spolupráci s WTF (The World
Taekwondo Federation). Tieto chrániče fungujú na princípe bezdrôtového pripojenia s PC
a dokážu vyhodnotiť a zachytiť platné techniky, ktoré musia spĺňať predpísanú silu
a samozrejme tam musí byť kontakt správnou časťou ruky, alebo nohy na „bodovateľnú“ časť
trupu. K objektivite podujatia prispel aj fakt, že sa turnaja zúčastnilo až 8 rozhodcov zo
zahraničia, z ktorých boli dvaja s najvyššou rozhodcovskou kvalifikáciou – International
Referee WTF.
Okrem zahraničných tímov sa tohtoročného Ilyo Cup-u zúčastnili aj tímy zo Slovenska.
Najpočetnejšie výpravy boli z Košíc, kluby ŠKP Ilyo-taekwondo a Koryo-taekwondo, TJ Slávia
UPJŠ. Koryo obsadilo tretiu priečku a Ilyo v celkovom hodnotení tímov zvíťazilo.
Z najväčším očakávaním sledovali priaznivci taekwonda hlavne výkony slovenských
reprezentantov v kategóriách juniorov a seniorov, kde sa pozornosť sústredila hlavne na
domáceho nádejného športovca Borisa Lieskovského (ŠKP Ilyo-taekwondo, Košice) ako aj na
„legendu“ slovenského taekwonda Ondreja Cehlára z Liptovského Mikuláša. Boris štartoval
v medzi juniormi a seniormi a v oboch kategóriách vybojoval zlaté medaile. Práve jeho
kategória seniori do 68 kg bola najobsadenejšou kategóriou turnaja. V prvom kole zdolal
Martina Suchého z Humenného, v ďalšom Tomislava Jeniča z Chorvátska a vo finále porazil
chorvátskeho pretekára Sandra Marasa z tímu Rugvica.
Ondrej Cehlár vypadol so spomínaným Tomislavom Jeničom na tzv. „golden point“, čo
znamená, že ak je skóre po troch kolách vyrovnané, pretekári nastupujú do štvrtého kola, kde
víťazí ten, kto skóruje ako prvý. Darilo sa aj Gabriele Zajacovej a Dávidovi Sajkovi (ŠKP Ilyotaekwondo, Košice), ktorí tiež bojovali v dvoch kategóriách. Gabriela vybojovala zlato medzi
juniorkami a striebro medzi seniorkami a Dávid zlato v kategórii kadetov a bronz v kategórii
juniorov.

Foto: Boris Lieskovský (v pravo) finále seniori do 68kg.

...z pohľadu hlavného organizátora

„ S priebehom turnaja, ako aj s výkonom našich športovcov som bol spokojný, aj keď som sa zameral
hlavne na organizačnú stránku podujatia. Turnaj má vzrastajúcu tendenciu, kde je nárast oproti
minulému roku až o 70 pretekárov a v porovnaní s prvým medzinárodným Ilyo Cup-om je to až
štvornásobný nárast. Turnaja sa zúčastnili naozaj kvalitné tímy hlavne z Chorvátska, kde by som
spomenul Susegrad Sokol, Metalac, Karlovac...
Práve Metalac je veľmi kvalitný klub, ktorý vychoval takých pretekárov ako sú Sandra Šarič a Martina
Zubčič (obe bronzové na LOH Peking 2008) a Filip Grgič, 1. z Majstrovstiev sveta seniorov 2008. Ak som
vyjadril spokojnosť s priebehom a s organizáciou turnaja, tak tu sa musím poďakovať za podporu
Magistrátu mesta Košíc, Slovenskej Asociácii Taekwondo, Športovému klubu polície ako aj všetkým
dobrovoľným pomocníkom, ktorí svojím ochotným prístupom prispeli k splneniu všetkých požiadaviek,
aké na nás toto významné športové podujatie kládlo.“ Ing. Pavel Ižarik

Kontakt: Ing. Pavel Ižarik, predseda klubu , mob.: 0908689948, mail: ilyo@orangemail.sk

