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Який відбувався на острові Сардинія, що в Італії. Загалом Чернівчани спромоглись
завоювати 9 медалей, з яких чотири золоті

Який відбувався на острові Сардинія, що в Італії. Загалом Чернівчани спромоглись
завоювати 9 медалей, з яких чотири золоті.
Участь у Чемпіонаті Європи з карате серед юніорів взяли представники з 14 країн, серед
яких і бійці з чернівецького клубу «Тай-сен», які вибороли 9 медалей, та стали першими у
командному кумі те.
Євген Мотовилін тренер карате-клубу «TAY-SEN» : «Готувалися хлопці щодня крім
неділі, тренування почались ще у серпні. Що стосується підготовки то у нас були два
турніри це етап в Румунії та чемпіонат області, тому й результати такі хороші».
Михайло Вепрюк займається карате майже десять років, за цей час спорт став
невід’ємною частиною його життя.
Михайло Вепрюк каратист: «Карате я вже займаюсь з 9 років. Я ні разу не пожалкував
про цей вибір, ставлю перед собою високі цілі, я багато працюю і мої результати самі
говорять за себе, є мрії і я сподіваюсь що вони здійсняться в майбутньому. Адже все за
рахунок праці».
На чемпіонат Михайло їхав після травми, яка залишила його без спорту на 6 місяців,
проте це не завадило йому стати першим у категорії мінус 76 кілограм.
Михайло Вепрюк каратист: «Найепічнішим був фінал, тобто найскладніший бій, проти
шотландця. Якого я знав що цього., він виступав на чемпіонаті Європи. Я переміг з
різницею у два бали, тобто був дуже напружений фінал, спочатку ініціатива була на його
стороні, потім на моїй. Я радий що мені вдалось перемогти».
Віктор Бордюжан зупинився за крок до фіналу, програвши в одній другій каратисту з
Італії.
Віктор Бордюжан каратист: «За вихід у фінал у мене був бій з італійцем, я не дуже був
підготовленим до бою, адже це перший турнір такого рангу у моїй кар’єрі. Турнір був
сильним,всі учасники були підготовлені до нього».
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Євген Мотовилін тренер карате-клубу «TAY-SEN», говорить що секретом успіху є
індивідуальний підхід до кожного з підопічних.
Євген Мотовилін тренер карате-клубу «TAY-SEN» : «Це кров’ю і потом треба
тренуватись і вірити в себе, звичайно що всі спортсмени бувають на психологічному
підйомі чи спаді, і кожного з них треба підтримувати, до кожного шукати ключик, адже
тренерська діяльність заклечається не тільки в тому що ти маєш свистіти у свисток і
кричати біжи. До кожного треба знаходити ключ зі спілкування».
{youtube}yI_C_slXI0k{/youtube}

2/2

