
KRAJSKÝ   PŘEBORKRAJSKÝ   PŘEBORKRAJSKÝ   PŘEBORKRAJSKÝ   PŘEBORKRAJSKÝ   PŘEBORKRAJSKÝ   PŘEBORKRAJSKÝ   PŘEBORKRAJSKÝ   PŘEBOR

STARŠÍCH ŽÁKŮ, ŽAČEKSTARŠÍCH ŽÁKŮ, ŽAČEK

A DRUŽSTEVA DRUŽSTEV

MittalMittal Ostrava                     13.9.2008Ostrava                     13.9.2008



Výsledky našich závodníkůVýsledky našich závodníkůVýsledky našich závodníkůVýsledky našich závodníkůVýsledky našich závodníkůVýsledky našich závodníkůVýsledky našich závodníkůVýsledky našich závodníků

5. místo5. místo11223355 kg55 kgŠŠmehlík Františekmehlík František

4. místo4. místo33114446 kg46 kgKočí VojtěchKočí Vojtěch

3. místo3. místo11112252 kg52 kgOžanová KristýnaOžanová Kristýna

2. místo2. místo11223348 kg48 kgŠŠindlerová Barboraindlerová Barbora

2. místo2. místo114455+ 73 kg+ 73 kgPolášek DominikPolášek Dominik

2. místo2. místo11112273 kg73 kgVolek JiříVolek Jiří

1. místo1. místo00222266 kg66 kgHefka JanHefka Jan

1. místo1. místo00444455 kg55 kgFilip JanFilip Jan

1. místo1. místo00222250 kg50 kgJedlička MartinJedlička Martin

1. místo1. místo00555546 kg46 kgLukáš PatrikLukáš Patrik

1. místo1. místo00222242 kg42 kgSvoboda JiříSvoboda Jiří

UmístěníUmístěníPPVVZZVáhaVáhaPříjmení a JménoPříjmení a Jméno



Turnaj družstevTurnaj družstevTurnaj družstevTurnaj družstevTurnaj družstevTurnaj družstevTurnaj družstevTurnaj družstev

1.Judo club Baník Ostrava        71.Judo club Baník Ostrava        71.Judo club Baník Ostrava        71.Judo club Baník Ostrava        71.Judo club Baník Ostrava        71.Judo club Baník Ostrava        71.Judo club Baník Ostrava        71.Judo club Baník Ostrava        7 6060606060606060

vs                          vs                          vs                          vs                          vs                          vs                          vs                          vs                          pomocné bodypomocné bodypomocné bodypomocné bodypomocné bodypomocné bodypomocné bodypomocné body

TJ Mittal Ostrava TJ Mittal Ostrava TJ Mittal Ostrava TJ Mittal Ostrava TJ Mittal Ostrava TJ Mittal Ostrava TJ Mittal Ostrava TJ Mittal Ostrava 11111111 1010101010101010

Na Mistrovství České republiky družstev postupuje Na Mistrovství České republiky družstev postupuje Na Mistrovství České republiky družstev postupuje Na Mistrovství České republiky družstev postupuje Na Mistrovství České republiky družstev postupuje Na Mistrovství České republiky družstev postupuje Na Mistrovství České republiky družstev postupuje Na Mistrovství České republiky družstev postupuje 

1.Judo club Baník Ostrava z 1. místa1.Judo club Baník Ostrava z 1. místa1.Judo club Baník Ostrava z 1. místa1.Judo club Baník Ostrava z 1. místa1.Judo club Baník Ostrava z 1. místa1.Judo club Baník Ostrava z 1. místa1.Judo club Baník Ostrava z 1. místa1.Judo club Baník Ostrava z 1. místa



Hodnocení  Hodnocení  Hodnocení  Hodnocení  Hodnocení  Hodnocení  Hodnocení  Hodnocení  

Krajského přeboru se zúčastnilo celkem 50 nejlepších judistů a jKrajského přeboru se zúčastnilo celkem 50 nejlepších judistů a jKrajského přeboru se zúčastnilo celkem 50 nejlepších judistů a jKrajského přeboru se zúčastnilo celkem 50 nejlepších judistů a jKrajského přeboru se zúčastnilo celkem 50 nejlepších judistů a jKrajského přeboru se zúčastnilo celkem 50 nejlepších judistů a jKrajského přeboru se zúčastnilo celkem 50 nejlepších judistů a jKrajského přeboru se zúčastnilo celkem 50 nejlepších judistů a judistek udistek udistek udistek udistek udistek udistek udistek 

Moravskoslezského kraje. Naši závodníci potvrdili sílu nejlepšíhMoravskoslezského kraje. Naši závodníci potvrdili sílu nejlepšíhMoravskoslezského kraje. Naši závodníci potvrdili sílu nejlepšíhMoravskoslezského kraje. Naši závodníci potvrdili sílu nejlepšíhMoravskoslezského kraje. Naši závodníci potvrdili sílu nejlepšíhMoravskoslezského kraje. Naši závodníci potvrdili sílu nejlepšíhMoravskoslezského kraje. Naši závodníci potvrdili sílu nejlepšíhMoravskoslezského kraje. Naši závodníci potvrdili sílu nejlepšího judo klubu v kraji o judo klubu v kraji o judo klubu v kraji o judo klubu v kraji o judo klubu v kraji o judo klubu v kraji o judo klubu v kraji o judo klubu v kraji 
a ziskem 5 titulů krajského přeborníka se stali nejlepším klubema ziskem 5 titulů krajského přeborníka se stali nejlepším klubema ziskem 5 titulů krajského přeborníka se stali nejlepším klubema ziskem 5 titulů krajského přeborníka se stali nejlepším klubema ziskem 5 titulů krajského přeborníka se stali nejlepším klubema ziskem 5 titulů krajského přeborníka se stali nejlepším klubema ziskem 5 titulů krajského přeborníka se stali nejlepším klubema ziskem 5 titulů krajského přeborníka se stali nejlepším klubem soutěže,což potvrdili soutěže,což potvrdili soutěže,což potvrdili soutěže,což potvrdili soutěže,což potvrdili soutěže,což potvrdili soutěže,což potvrdili soutěže,což potvrdili 
i v utkání družstev,kdy rozdílem třídy rozdrtili domácí i v utkání družstev,kdy rozdílem třídy rozdrtili domácí i v utkání družstev,kdy rozdílem třídy rozdrtili domácí i v utkání družstev,kdy rozdílem třídy rozdrtili domácí i v utkání družstev,kdy rozdílem třídy rozdrtili domácí i v utkání družstev,kdy rozdílem třídy rozdrtili domácí i v utkání družstev,kdy rozdílem třídy rozdrtili domácí i v utkání družstev,kdy rozdílem třídy rozdrtili domácí MittalMittalMittalMittalMittalMittalMittalMittal Ostrava 7 : 1.Ostrava 7 : 1.Ostrava 7 : 1.Ostrava 7 : 1.Ostrava 7 : 1.Ostrava 7 : 1.Ostrava 7 : 1.Ostrava 7 : 1.

Závěr Závěr Závěr Závěr Závěr Závěr Závěr Závěr 

Závěrem chci poděkovat všem našim závodníkům za vzornouZávěrem chci poděkovat všem našim závodníkům za vzornouZávěrem chci poděkovat všem našim závodníkům za vzornouZávěrem chci poděkovat všem našim závodníkům za vzornouZávěrem chci poděkovat všem našim závodníkům za vzornouZávěrem chci poděkovat všem našim závodníkům za vzornouZávěrem chci poděkovat všem našim závodníkům za vzornouZávěrem chci poděkovat všem našim závodníkům za vzornou reprezentaci reprezentaci reprezentaci reprezentaci reprezentaci reprezentaci reprezentaci reprezentaci 
našeho klubu a postupujícím na Mistrovství České republiky popřánašeho klubu a postupujícím na Mistrovství České republiky popřánašeho klubu a postupujícím na Mistrovství České republiky popřánašeho klubu a postupujícím na Mistrovství České republiky popřánašeho klubu a postupujícím na Mistrovství České republiky popřánašeho klubu a postupujícím na Mistrovství České republiky popřánašeho klubu a postupujícím na Mistrovství České republiky popřánašeho klubu a postupujícím na Mistrovství České republiky popřát hodně úspěchů v t hodně úspěchů v t hodně úspěchů v t hodně úspěchů v t hodně úspěchů v t hodně úspěchů v t hodně úspěchů v t hodně úspěchů v 
mistrovské soutěži.mistrovské soutěži.mistrovské soutěži.mistrovské soutěži.mistrovské soutěži.mistrovské soutěži.mistrovské soutěži.mistrovské soutěži.

Zpracoval : Martínek Roman, trenérZpracoval : Martínek Roman, trenérZpracoval : Martínek Roman, trenérZpracoval : Martínek Roman, trenérZpracoval : Martínek Roman, trenérZpracoval : Martínek Roman, trenérZpracoval : Martínek Roman, trenérZpracoval : Martínek Roman, trenér


