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ZADEVA:

SVETOVNO PRVENSTVO WFF - WORLD FUDOKAN FEDERATION

Fudokan Slovenija je na svetovnem prvenstvu World Fudokan Federation Cluj - Napoca ( 3 - 6 .11. 2017 ) v
Romuniji svoja pričakovanja opravila z odliko. Tokrat z ekipo 16 ih tekmovalcev osvojili kar 5 kolajn.
Reprezentanco je prvič na tako velikem tekmovanju zastopalo kar 13 debitantov.
Tekmovanja se je udeležilo več kot 2000 karatek iz kar 43 ih držav. Prav vse kategorije so bile številčne
z hudo konkurenco. Na tekmovanju so prevladovale države Romunija, Poljska, Rusija, Srbija ....Potek
tekmovanja je bil soliden zato pohvale organizatorju. Sodniška dela na boriščih pa raje ne bi komentirali
zato smo še toliko bolj zadovoljni z rezultati. Ponosni smo prav na vsakega reprezentanta saj so svoje
delo na boriščih opravili izjemno seveda stopnjam znanja primerno. Zahvaljujemo se vsem staršem, ki so
spodbujali celotno ekipo in nam upanje za še boljše delo za prihodnje.
Ekipa Fudokan Slovenije ( organizacijski in selektorski tim ) je opravila svoje delo strokovno na kar smo
še posebej ponosni. Naši cilji so bili doseženi in vemo da v prihodnje bomo še boljši in še močnejši.
Ekipo so sestavljali : delegat in vodja Aljoša Lipavc, selektor Blaž Catelani, asistenta na boriščih Marjan
Muršič ter Ivo Danilov. Ekipa zunaj borišč pa Boris Žnideršič ter Andrej Kokol.
Sodniška ekipa Fudokan Slovenije je svoje delo opravila z odliko, saj sta naša sodnika Dušan Gostič (
Licenca B ) ter Ljubinko Jerinič ( licenca C ) sodila finalne nastope prav vseh kategorijah. V prvem delu
je Gloria Švetak ( licenca C ) svoje delo opravila strokovno in pošteno.
Rezultati:
1. MESTO Svetovna prvaka
St.člani EN BU mix - Gloria Švetak in Blaž Catelani ( TKK NAKAMA NOVA GORICA ter FUDOKAN
AKADEMIJA SLOVENIJE KOPER)
2. MESTO
Kadetinje KOGO kumite- Mihaela Jerinič ( DBV TO TE RAČE )
2.MESTO
Ml.dečki Kihon Ippon Kumite - Patrik Žnidaršič ( TKK NAKAMA NOVA GORICA )

3.MESTO
Veterani do 55 let ( sport kumite 90 kg ) - Zoran Rodič ( DBV TO TE RAČE )
3.MESTO
Veterani do 55 let absolutno - Zoran Rodič ( DBV TO TE RAČE )
Polfinalni nastopi:
5. Mesto
Gloria Švetak - kata ml.člani ( FUDOKAN AKADEMIJA SLOVENIJE KOPER )
Lucian Kostanjevec - kihon ippon kumite ml.dečki ( DBV TO TE RAČE )
Katja Kokol, Brina Nika Vauhnik ( DBV TO TE RAČE )ter Erika Kacjan ( KK MISLINJA ) - kata team
ml.deklice
Lucian Kostanjevec ter Tine Miuc - enbu ml.dečki ( DBV TO TE RAČE )
Metod Rot - jiyu ippon kumite st.dečki ( TKK NAKAMA NOVA GORICA)
Emir Vilič - jiyu ippon kumite st.dečki ( KK PANDA JESENICE )
Amir Pašič ter Patrik Danilov – en bu st.dečki ( KK PANDA JESENICE )
6.mesto
Blaž Catelani - kata st.člani ( TKK NAKAMA NOVA GORICA )
Tine Miuc - kata ml.dečki ( DBV TO TE RAČE )
Mihaela Jerinič - kata kadetinje ( DBV TO TE RAČE )
Ostali rezultati sledijo kmalu!

Ob tej priložnosti se v imenu Fudokan Slovenije ter vseh društev članov naše organizacije iskreno
zahvaljujem vsem podpornikom, staršem, donatorjem in sponzorjem, da ste nam pomagali pri tako
velikem in zahtevnem tekmovanju kot je svetovno prvenstvo.
Športni pozdrav
Oss
Predsednik FZKS
Aljoša Lipavc

