Bronzot érő ipponok és wazarik

Klachmányi Inez hatévesen kezdett el karatézni a Bushido-Viadukt SE sportolójaként. Az elért
eredményeinek köszönhetően a most 14 éves tehetség már négy évvel ezelőtt bekerült a válogatottba,
amelynek színeiben a portugáliai Matosinhosban tavaly november 24. és 26. között megrendezett Európabajnokságon bronzérmet szerzett.
– Miért a karatét választottad?
– Amikor óvodás voltam, egy szórólapon láttam, hogy karate edzések indulnak. Meggyőztem a szüleimet,
hogy szeretném kipróbálni, és azóta is űzöm ezt a sportot, mert fontosnak tartom a csapatszellemet, illetve
sokat segítenek a mindennapokban a karate alap tanításai: akarat, jellem, őszinteség, tisztelet, kitartás. Nyolc
éve vagyok Ruip Zsófia tanítványa, de a szövetség is tart külön felkészítést a nemzetközi versenyeken
induló kerettagoknak, így akár napi három edzésre is sor kerül. Ez fizikailag és mentálisan is igen
megterhelő, de sokat köszönhetek a szüleimnek, akik mindig mögöttem állnak és támogatnak, illetve a
mesteremre is mindenben számíthatok.
– A sport miatt mennyire kerül háttérbe a tanulás?
– A tanulás éppolyan fontos, mint az edzéseken való részvétel. A továbbtanulás miatt most nagyon kevés
szabadidőm marad, olykor edzések után késő estig tanulok. Az eddigi tanulmányaim során majdnem mindig
kitűnő voltam, így bizakodva várom a közelgő gimnáziumi felvételit.
– Hogyan érezted magad a nemzetközi megmérettetésen?
– Matosinhosba 20 országból 560 versenyző érkezett, ami jól mutatja az esemény magas színvonalát. A
szabályrendszer nagy kihívás elé állította a résztvevőket, mert mindössze egy pontig (ippon) vagy két fél
pontig (wazari) tartott egy-egy küzdelem. Mindez azt jelentette, hogy nem lehetett hibázni, mert akkor véget
ért a mérkőzés. A kategóriámban a 32-es tábláról indultam. Elsőként egy cseh ellenfelet kaptam, és
magabiztosan vettem az akadályt. A legjobb nyolc között egy orosz versenyzővel karatéztam, aki már több
nemzetközi versenyen is szerzett érmet, és széles technikai repertoárral rendelkezik. Szerencsére végig jól
koncentráltam, és sikerült védekezve megtartani az előnyömet. A legjobb négy között egy dinamikus, gyors
mozgású, meglehetősen magas svájci ellenfelet kaptam. Sajnos ő olyan küzdőtávolságot tartott, amivel nem
tudtam mit kezdeni, fogást sem találtam rajta, így végül alul maradtam. Elkeseredésre azonban nem volt
okom, hiszen végül a dobogó harmadik helyére állhattam fel.
A mester, Ruip Zsófia szerint Inez sokkal érettebb a korosztályánál, az átlagosnál jobb koordinációval
rendelkezik és nagyon gyors, ami ebben a harcművészetben mindenképpen nagy előny. Így ha ezeknek a
képességeknek a birtokában megfelelő körülmények között tud készülni, akkor fényes jövő állhat előtte. A
fiatal kertvárosi sportoló a tervek szerint tavasszal indul az országos bajnokságon, illetve a Szerbiában
megrendezendő korosztályos Európa-bajnokságon is.
XVI. Kerületi Újság - Varga Tibor

