
VC Liberce 

Dorost, muţi,ţeny 

24.1.09 

 

Vedoucí trenér: Radislav Borbély 

Trenér:   Jan Štefánik 

Řidič   Jaroslav Kohn 
 

DOROSTENCI 
 

48 kg Ožanová Kristýna 1/3 bez um. 

- Kolínová /Č.Skalice/ 10:0 

- Kucháreková /Pezinok/ 0:10 

- Gerasimenko /Luka Praha/ 0:10 

- Koubová /Jablonec/ 0:10 

Chybí síla pro provedení technik. 
 

50 kg  Lukáš  Patrik  4/1  2.m 

- Dvořák   /Dědice/ 10:0 

- Horyna   /Mělník/ 10:0 

- Horner  /Bydţov/ 10:0 

- Binhak  /Liberec/ 0:1 v GS praporky 

- Helis  /Teplice/ 10:0 

Super výkon. Rváč  schopný porazit kohokoliv. Výborný boj s Binhakem. Cenné vítězství nad Dvořákem. 
 

55 kg Šmehlík František 3/1 3.m 

- Parma  /Liberec/ výhra 

- Schafer /Č. Lípa/ výhra 

- Niepel  /Jablonec/ prohra 

- Rychna /Jičín/  výhra o 3.m 

Skvělé boje. Jediný schopný ohrozit a svést rovný boj s jinak suverénním Nieplem.   
 

60kg Filip Jan  0:2 bez um. 

- Malík  /Zlín/  prohra 

- Hos  /Jihlava/ prohra (hansoku za hod ve waki gatame!) 

Bez tréninku to nepůjde. Talentovaný borec ale jestli nezačne častěji chodit tak mu ujede vlak. 
 

60 kg Hefka Jan  0:1 bez um. 

- Habán  /Č.Bud./ prohra 

To samé co Filip. Uţ se nad tím začíná ale zamýšlet.  
 

66 kg Otto Matyáš  4/0 1.m 

- Valeš  /Č.Lípa/ 10:0 

- Kubánek /Jičín/  10:0 

- Dlugoš  /Týn n.V/ 10:0 

- Erdenetsetseg /Č.Lípa/ 10:0 

I přes výhru ho za předvedený výkon nepochválím. Rozházený styl. Bez plánu. Hlava myslí na moc chvatů a 

tělo neví co s tím. I se slabšími borci měl hodně práce. 
 

90 kg Pravda Jan  3/1 2.m 

- Májek  /Mohelnice/ 10:0 

- Landa  /Teplice/ 0:10 

- Matějec /Bydţov/ 10:0 

- Skřenek /Sparta Pr./ 10:0 

Pěkný výkon. Škoda ztraceného druhého zápasu. Chtělo by to víc si věřit. Vylepšit také obranu. Udrţet pro 

něj takticky vedení a do ničeho se moc necpat je pro něj téměř nemoţné. 

 

MUŢI 



 

60 kg Kohn Pavel  2/1 2.m 

- Tománek M. /USK/  prohra 

- Šenkýř  /Jihlava/ výhra 

- Sedmidubský /USK/  výhra !! 

Nazval bych to rozváţným a bojovným výkonem. Technické nedostatky vycházející z nechuti zkoušet 

v tréninku nové techniky nahrazuje velikým srdcem. Umí se z juda radovat.  

 

66 kg Kohn Tomáš  2/2 5.m 

- Zavadil J. /Vršovice/ 10:0 

- Muller  /Liberec/ 10:0 

- Binhak  /Liberec/ 0:10 

- Kytýr  /Liberec/ 0:10 o 3.m 

Od začátku do konce velice těţké zápasy se staršími a velice silnými soupeři. Binhaka utahal tak ţe ten uţ se 

ve finále nezmátoţil. Z toho těţil pozdější vítěz. Tím se stal junior Pospíšil z Olomouce. Pochvala za výkon.  

 

66 kg Gajda Marek  1V/2P 7.m  

- Tománek F. /USK/  prohra 

- Borůvka /M.Bolesl./ výhra 

- Kytýr  /Liberec/ prohra 

Marek nepřekročil svůj stín, ale oceňuji snahu podat v rámci moţností maximální výkon.  

 

78 kg Ročňáková Renáta 1V/2P  2.m 

- Horáková  /Kolín/ 0:10 

- Horáková  /Kolín/ 7:0 

- Horáková  /Kolín/ 0:10  3 zápas na ţádost P.Petřikova 

 

Renáta kdyby trénovala tak nemá ţádný problém. Její nechuť trénovat a ještě za to platit /příspěvky/, je 

obrovská. Škoda této vychechtané bojovnice. 

 

 

Závěr.  

Super turnaj kde se mohl kaţdý poprat. Ti co pravidelně poctivě trénují podali skvělé výkony. Velká 

pochval mlaďochům. Ti co to šidí, se snad chytí za nos. Chuť podat výkon, kterou medailisti rozhodně měli, 

musela potěšit kaţdého. Snad se tím nakazí i Hafan s Achilem. 

 

Další: Pochvala rozhodčím za citlivou a rozumnou aplikaci nových pravidel. Tak jak jsem to v Liberci viděl, 

byla změna pro judo přínosem. 

 

Zpracoval: R.B. 


