Panteři v čele s Raneckou útočili v Hradci na zlato
Taekwondisté z humpolecké TJ Jiskra, s panterem ve znaku, se v sobotu 8. října vydali změřit své síly
do Hradce Králové na turnaj Olympijských nadějí, který byl zároveň spojen s tradičním Sokol Cupem.
Jako první změřili své síly nejmenší z řad humpoleckých taekwondistů Vojta Tomášek, který zvítězil
nad soupeřem z Hradce 14:1 a získal zlato. Páje Brambůrkové se už bohužel tolik nedařilo, když její
cestu za zlatem zkřížila závodnice z Polska, které Pája podleha těsně 15:12.
Následovala nejtěžší kategorie pro humpolecké pantery a to kadetky do 55 kilogramů s vysokými
pásky, ve které měla Izabela Ranecká svou premiéru. Do prvního boje, jež byl zároveň semifinálový,
nastupovala Izabelka proti Michaele Razimové z TKD Lacek. Zápas byl velmi dramatický, padalo
spoustu tříbodových kopů na hlavu, skóre se během prvního a druhého kola přelévalo z jedné strany
na druhou. Ve třetím kole Izabelka zmobilizovala všechny své zbývající síly a dokazála dotáhnout
zápas do vítězného konce s výsledkem 22:18. Proběhla jen krátká přestávka v podobě tří zápasů a
Izabelka nastupovala proti nejzkušenější a favorizované soupeřce této kategorie Elišce Benešové
z TKD Lacek, která je členkou kadetské reprezentace ČR a nedávno se vrátila z Mistrovství Evropy
kadetů. Hned v úvodu začaly obě závodnice velice aktivně, jako první bodovala Izabelka kopem na
vestu a šla do jednobodového vedení. Ve druhém kole Izabelka přidala zásah do hlavy a zvýšila tak
svůj náskok na čtyři body. Po celou dobu se Eliška Benešová snažila dotáhnout bodovou ztrátu, ale
Izabelka svým obdivuhodným výkonem udržela náskok a po ukončení zápasu se mohla radovat
z vítězství 7:2 nad účastnicí ME kadetů a odvézt si domů zlatou medailí z turnaje Olympijských nadějí.
Inspirováni a povzbuzeni výkony svých kamarádů vybojovali Adam Tomášek a Dominik Prokop zlaté
medaile a Natálka Šikýřová stříbrnou. Tím se uzavřela sbírka cenných kovů z Hradce v celkovém
součtu čtyři zlaté medaile a dvě stříbrné.

