
Druhý sportovní  den  III.  Světových her  asijských bojových umění  přinesl  finálové  bloky 
všech stylů a ukázek bojových umění. K vidění byly souboje v tae kwon do , muay thay, kick 
boxingu, orientálním boxu a další, jako souboje s meči a štíty z Kašmíru apod.
Naše výprava se soustředila na finálové boje, do kterých skoro všichni postoupili. Protože 
jsme byly ucelenou výpravou nejen co do obsazení disciplín, ale i v soudržnosti závodníků při 
tatami, upoutali jsme na sebe pozornost divácké veřejnosti a startujících závodníků.
Díky této podpoře jsme se prali o barvy České Republiky jako pověstní lvi.
Úvodní zápas patřil Karlu Hungovi v kategorii do 68kg, kde na něj čekal černošský závodník 
Zasccharia Ndiaye z USA. Velmi tvrdý průběh finále prověřil nejen „fyzičku“ obou aktérů, 
ale i jejich výdrž v oblasti kontaktů, které se ani jednomu nevyhnuly.V tomto utkání nakonec 
zvítězil americký závodník o jeden bod. Karel Hung si odvezl světové stříbro.
 Druhý zápas pořadatelé stanovili pro ženy do 55 kg. Nastupovala Lucie Zbořilová, a to opět 
proti  Američance  z Hawaie,  Ashley  Arashiro.  I  ona  byla  „levák,“  a  tak  Zbořilová  zvolila 
stejnou taktiku jakou používá Američanka. Výměna ve vedení na obou stranách byla velmi 
rychlá a dalo by se říci , že rozhodčí nezvyklí na tak rychlé reakce, této lehké kategorie měli 
plné ruce práce. Konečné skóre 5: 3  nakonec dalo za pravdu úspěšné české závodnici, i když 
se to nelíbilo americkému kouči a ani jeho týmu. Prostě Češka byla lepší a Američané to těžko 
polykali. Další zlato si ze světových her poveze domů Tomáš Pavlíček. Není to úspěch jaký 
by si přál, protože srbský závodník pro zranění nenastoupil, ale „historie se neptá.“ Zlato je 
zlato. „Své“ si po té odepral v kategorii kumite družstev.
 Neustále jsme se přetahovali  s Američany o průběžné vedení v zisku medailí  a tak jsme 
čekali na oblíbence výpravy Jakuba Tesárka. Jeho excelentní vystoupení v kata mužů bylo 
jasně pro závodníky i diváky nejsledovanější demonstrací toho dne. Ve čtyřčlenném finále 
porazil  nejen  amerického  závodníka  Abdullaha  Brandona  a  soupeře  z Německa  Steffena 
Maiera, ale i loňského Mistra světa Schetinniho z Itálie.
Vrcholem soutěžního finálového dne pak bylo utkání družstev kumite mužů, kde proti českým 
borcům stál opět tým USA. V prvním zápase nastupoval Vojtěch Jež, kterému se na tomto 
šampionátu příliš  nedařilo a  byl  svázán psychikou.  Po nečekaně rychlé technice  soupeře 
prohrál  na  jeden  Ipon.V  druhém  zápase  bojoval  závodník  Pavlíček  a  přestože  vyváděl 
z rovnováhy  amerického soupeře svými kopy, nedokázal se prosadit  a o jediný bod nedostal 
náš tým do vedení. Ke třetímu zápasu nastoupil  Karel Hung, aby přes již prohraný zápas 
týmů, navrátil našemu družstvu tvář. Bojoval za celé Čechy a byl právem označen rozhodčími 
za  největšího  bojovníka  turnaje  v karate.  Přesvědčivou  kombinací  s podmetem  porazil 
Američana na Ippon. Na výsledku to již nic nezměnilo,  ale zanechal  skvělý dojem české 
reprezentace. Američané nás tak 2:3 předstihli v tomto “interním” bodování.  Na pořadu dne 
byla ještě soutěž v kata Wado ryu, kde naši závodníci Martin Nožička, Robert Musil a Tomáš 
Lexa nastupovali jako jasní favorité a také po finále skončili v tomto pořadí/1.-2.-3.
 Na jejich konto ještě  “přistál„  titul  v kata  družstev.  V konečném součtu medailí  se  stala 
výprava České republiky nejúspěšnější výpravou  celých her a „položila na lopatky“ i USA. 
Pozitivem byla i skutečnost , že po turnaji byl závodník Tesárek (díky svému přesvědčivému 
výkonu v kata) požádán italskou výpravu o vedení společného tréninku. 


