
Mezinárodní turnaj Kodokan Berlin 
11.-12.10.2008 Berlín, Německo 

 
Doprovod: Lukáš, Šmehlík 
Auto:          Milan Lukáš 
Závodníci : Dominik Lukáš 
                     Patrik Lukáš 
                     František Šmehlík 
 
 
Výsledky: 
                   U14 34kg Dominik Lukáš     2.místo    2V (10:0, 5:0) 1P (0:1) 
                   U14 50kg Patrik Lukáš         1.místo    3V (10:0, 10:0, 10:0) 
                   U14 55kg František Šmehlík 2.místo   3V (10:0, 10:0, 10:0) 1P (0:3) 
 
Rozbor turnaje:  
                   
          Jednalo se o 3.ročník Mezinárodního turnaje Kodokan Berlin, pozvánka na turnaj 
byla na stránkách Českého svazu Juda a na webu 1.JC Baník Ostrava. Věkové kategorie 
byly ustanoveny na U14 (1995,1996,1997) a U11 (1998,1999). Turnaj se konal v pěkné 
sportovní hale v krásném klidném prostředí na předměstí Berlína , ubytování jsme si 
rezervovali v pěší vzdálenosti od haly, podmínky pro naše závodníky tedy byly výborné. 
  Samotná organizace turnaje byla dobrá, i když jsme se zpočátku museli hodně 
doptávat na systém registrace, vážení apod. Co do množství závodníků se nejednalo o 
žádný „mega turnaj“, kvalita soupeřů však byla velmi dobrá, kvalitativní rozdíly 
soupeřů nebyly tak výrazné, jako na řadě turnaj ů u nás. Kromě našich závodníků 
startovali pouze Němci  z různých částí SRN. 
  Velmi problematická pro nás byla německá úprava pravidel pro U14- zákaz škrcení, 
zákaz úchopu za krk, zákaz „chytání za nohy“, což spolu s nejednotným uplatňováním 
těchto pravidel rozhodčími některá  naše utkání ovlivnila (viz, rozbor jednotlivých 
závodníků). 
 
Rozbor našich závodníků: 
 
Dominik Lukáš:  Dominik nastoupil nečekaně již v sobotu, i když jsme původně počítali 
s jeho startem až v neděli (myln ě☺☺☺☺), naštěstí jako správný judista má vždy kimono po 
ruce ☺☺☺☺. Dominik v prvním zápase po asi třech pokusech napočtvrté vystřihl ukázkovou 
seoi-nagu , rozhodčí po vyhlášeném ipponu sice ještě chvíli řešili, zda „přece jenom 
nebyla z kolen“ (předzvěst dalších zásahů rozhodčích), ale nakonec po zásluze vyhlásili 
Dominika vítězem. V druhém zápase musel Dominik použít všechny své morálně volní 
vlastnosti, soupeř jej totiž od začátku vysloveně „okopával“, karatistickým úder ům na 
holeň se určitě aši-waza říkat nedalo. Po Dominikově yuku útoky soupeře ještě zesílily a 
náš borec byl s bolestivou grimasou dvakrát ošetřován, až poté byl soupeř trestán šido. 
Poté se již zápas zklidnil a Dominik ho dotáhl do vítězného konce. Téměř celý čas až do 
finále potom strávil u lékaře s ledem na holeni. Finálový zápas byl velmi vyrovnaný, 
žádnému ze soupeřů se ani v golden score nepodařilo bodovat, praporky přiřkli 
rozhodčí očekávaně 3:0 domácímu borci a Dominik tak skončil druhý. 
 
Patrik Lukáš:  Patrik měl podobně jako Dominik v prvním kole volný los. Svůj první 
zápas na zemi svým oblíbeným „švecem“ a udržel tak soupeře na ippon. Ve druhém 



zápase opět patrik rozhodl na zemi a nasadil další desetibodové držení. Finále se naproti 
tomu odehrávalo především v postoji. Patrik potrestal soupeřovo nastoupení do tomoe-
nagy pohotovým kontra chvatem a aši-wazou vyhrál na ippon. 
 
František Šmehlík: Frantova váhová kategorie se odehrávala ve skupině systém každý 
s každým. Hned první zápas ho svedl s pozdějším vítězem. Zpočátku vyrovnané utkání, 
ve kterém Franta získával postupně navrch, bylo ovlivněno trestem šido, které Franta 
obdržel za úchop za krk (ne „kravata“,ale úchop v polovině krku). Od té chvíle se 
soupeř již vysloveně pasivně bránil, vystupoval ze žíněnky. Němec dostal také 
napomínání. Po uplynutí tří minut jsme očekávali golden score, rozhodčí však vyhlásili 
vítězem Němce, protože jeho“pouze napomínali, ale nebylo to šido“. V dalších zápasech 
si tedy Franta musel dávat velký pozor na svůj oblíbený úchop, častokrát se musel 
brzdit p ři nástupech do své oblíbené te-gurumy a musel tak vytáhnout další chvaty ze 
svého rejstříku, což je určitě užitečná zkušenost . V druhém zápase kontroval soupeřův 
nástup do seoi-nagy chvatem ko-soto-gari na ippon. Ve třetím zápase soupeře udržel na 
ippon. Ve čtvrtém zápase se mu podařilo de-aši-barai na ippon. Frantův přemožitel 
z prvního zápasu (z domácího Berlína) neprocházel dalšími zápasy nikterak suveréně, 
měl horší skóre, jeden zápas vyhrál „zakázaným chvatem na nohy“, jeden zápas vyhrál 
až po golden score „očekávaně“ na praporky, což rozhodlo, že Franta nakonec obsadil 
druhé místo. 
 
Celkové hodnocení závodníků:  Pro všechny závodníky to byla velmi užitečná zkušenost. 
Patrik si potvrdil svou kvalitu a posílil sebevědomí před blížícím se Přeborem ČR. 
Dominik a Franta si vyzkoušeli, jakým způsobem se v zahraničí vyhrává, a že 
vyrovnaný nebo „o trochu lepší“ výkon na vítězství nestačí. Borci si zaslouží pochvalu i 
za příkladné chování na celém turnaji. Doporučujeme zkušenost ze zahraničních 
turnaj ů i dalším borcům 1.JC Baník Ostrava. 
 
F.Šmehlík 


