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Zpráva z turnaje 

 
Účastníci:  
 
U15     34kg Dominik Lukáš   bez umístění     0V 1P 
            46kg Jiří Svoboda        bez umístění     0V 1P 
            50kg  Patrik Lukáš          3.m                3V 1P 
            55kg  František Šmehlík 2.m                 2V 1P  
 
Doprovod,řidiči,kluci pro všechno: 
Milan Lukáš 
Franta Šmehlík 

 
 

  Ve třetím letošním lednovém víkendu se čtyři mladí borci z našeho judistického klubu 
1.JC Baník Ostrava zúčastnili mezinárodního turnaje v belgických Antverpách.  
  Vyrazili jsme již ve čtvrtek odpoledne , abychom mohli ještě v klidu přespat na česko-
německých hranicích. Cesta do domluveného penzionu byla příjemná, tak jako D1 
ostatně vždy. Konečně jsme zahlédli náš penzion, snažili se zaparkovat, řidič nás však 
neomylně mylně dovezl na vedlejší parkoviště, které bylo „nějak více červeně osvícené“. 
Naše domněnky o omylu potvrdilo několik sociálních pracovnic, které si hned naše 
mladé borce přišlo omrknout, my jsme však naše kluky vlastními těly ochránili. Další 
část cesty již tak zajímavá nebyla, ubíhala však slušně a kolem 16.hodiny jsme již 
ubytovali v hotelu a odjeli na vážení do sportovní haly. Ta nás velmi mile překvapila, 
moderní , útulná, s veškerým zázemím a komfortem. Naši borci (kromě Jirky 
Svobody,kterému to bylo zcela jedno) však ocenili spíše možnost večerního vážení, aby 
mohli následně ulevit svým hladovým a vyprahlým tělům. Při vážení jsme zažili 
překvapení, když jsme ve složce „Czech republic“ zahlédli kromě obálky s našim 
klubem i obálku Femaxu Hranice. Osm našich soukmenovců spolu s dvěma členy 
doprovodu jsme ostatně hned poté potkali před halou, kam dorazili půjčenými auty 
z letiště v Bruselu. Večer jsme završili opulentní večeří, která s váhou našich závodníků 
pěkně zamíchala. Ráno jsme již plni očekávání vyrazili z hotelu znovu do sportovní haly.  
  Zcela zaplněné parkoviště dávalo tušit, že se nebude jednat o žádnou komorní akci. 
Vstupné pro diváky bylo vyšší než u nás na 1. fotbalovou ligu. Turnaj byl zařazen do 
nejvyšší kategorie belgických turnajů a ministrem sportu Belgie ohodnocen jako jedna 
z Top sportovních událostí této země roku 2009. Soutěž byla pouze na cenách pro vítěze 
dotována částkou 10000 Euro, vítězové obdrželi ceny v hodnotě 250 Euro, starší žáci a 
dorostenci mobilní telefon, junioři a muži hotovost. Letošního ročníku se zúčastnilo více 
než 150 klubů ze 17 zemí. Z Belgie a Nizozemska dorazila kompletní špička, Holanďané 
dominovali jak počtem zahraničních účastníků, tak i na stupních vítězů. Špička 
Holanďanů se prala velmi dynamicky, aktivně, s pestrým rejstříkem technik. Ve velmi 
dobrém světle se představili judisté z Britských ostrovů, vesměs mistři Anglie a 
reprezentanti své země. Byli připraveni dobře technicky i fyzicky, některým scházela 
pouze vytrvalost, což se projevovalo v golden score. Bylo poznat, že masivní podpora, 
které se tomuto sportu dostávalo v posledních pár letech z veřejných i soukromých 
zdrojů přináší své ovoce, pouze od fotbalových klubů anglické Premier League dostalo 
judo 3,3 milionů liber.  



  Na turnaji byla striktn ě dodržována nová pravidla, tresty šidó se vůbec nešetřilo, 
nebylo výjimkou udělení tří šidó během jedné minuty. Pasivně bránit své vedení se 
rozhodně nevyplácelo. Řada utkání byla tedy ukončena hansoku-make. 
 
  A jak si v této konkurenci vedli naši závodníci? 
 
  Dominik Lukáš ve váze do 34 kg závodil mezi staršími žáky a konkurenci měl opravdu 
kvalitní. V prvním kole narazil na Holanďana. V tomto zápase Dominik naplno okusil 
jak kruté může být uplatňování nových pravidel, postupnými tresty za různé prohřešky 
prohrál na hansoku-make (zápas jsem neviděl,nemohu k tomu napsat víc). Velkým 
zklamaním bylo nedodržení původního slibu organizátorů v rozpise, že turnaj bude 
probíhat systémem garantovaných oprav, že každý závodník bude mít jistotu minimálně 
dvou zápasů,tento systém údajně na nedávném Nederland Open vedl k prodloužení 
turnaje až do nočních hodin. Diplomatická i nediplomatická jednání vedla pouze 
k tomu, že organizátoři umožnili naším dvěma závodníkům,kteří vypadli v prvním kole 
poprat se po jednom přátelském zápasu. Dominik si v tomto přátelském zápasu spravil 
chuť, poučil se z trestů, změnil styl boje, hodil bronzového Belgičana na ippon, rozhodčí 
jej nevyhlásili, po krátké debatě udělili Belgi čanovi hansoku-make (nepostřehl jsem 
důvod prohřešku). 
 
Jirka Svoboda se stále zabydluje ve vyší váhové kategorii do 46kg. V prvním kole 
narazil na pozdějšího bronzového medailistu z Belgie a podlehl mu na ippon (zápas jsem 
neviděl). Následné přátelské utkání ho svedlo dohromady s bronzovým Holanďanem. 
V tomto dramatickém a pro Holanďana i jeho trenéra prestižním utkání se Jirka pral 
velmi dobře, měl navrch, v golden-score však upadl na yuko. 
 
Patrik Lukáš  ve váhové kategorii do 50kg se v prvním kole utkal se Španělem a velmi 
rychle si s ním poradil na ippon. Druhé kolo ho svedlo dohromady s velmi dobře 
působícím Holanďanem, postoj Patrik ustál a v ne-wazza rozhodl svým oblíbeným 
„ševcem“ a vyhrál na ippon. V semifinále s dalším Holanďanem Patrik spadl na wazzari 
a zápas již nedokázal otočit. Chuť si spravil v boji o třetí místo, kdy s Belgičanem opět 
úspěšně použil svého „švece“ a na ippon vyhrál. 
 
Franta Šmehlík se v prvním kole utkal s Belgičanem a hned prvním nástupem 
kombinace OUG a SON ho za pár vteřin porazil na ippon. V druhém kole Franta vyhrál 
nenastoupením Němce. V semifinále s Italem měl Franta navrch, v základní době se mu 
však nepodařilo skórovat. V golden score ještě zvýšil svou aktivitu, dostal soupeře pod 
tlak a ten byl napomínán za pasivitu, těsně poté Franta rozhodl zápas TOS na yukko. Ve 
finále se utkal s velmi dobře působícím reprezentantem U15 Anglie, rozhodl jeden 
Frantův nedůsledný boj o úchop a Angličan úspěšně zaútočil KGU na ippon. Frantovi 
soupeři z prvního kola i semifinále shodně obsadili třetí místa. 
 
 Femaxu Hranice dosáhl v počtu osmi závodníků na jednu medaili, třetí skončil 
dorostenec Mazán, velmi blízko měl k medaili také Jurka, dramatické semifinále i boj o 
třetí místo však prohrál.  Po loňském českém medailovém půstu na tomto turnaji se 
letos naše mládežnické judo zapsalo v Belgii mnohem lepším způsobem. 
  Pro všechny naše judisty byl turnaj velmi dobrou zkušeností a příslibem do budoucna. 
 
F.Šmehlík 


