
MT Vocklabruck 
Dorost, junioři 

28.2.09 
 
Vedoucí trenér: Radislav Borbély 
Řidič   Jaroslav Kohn 
 

DOROSTENCI 
 

60 kg Hefka Jan  0:1 bez um. 
- Kernegger  /JC Wimpassing./ 0:7 

 
Oproti dřívějšku se opravdu pral. 2x hodil na 5 na pěkné OSG, držení kami šiho však dokázal udržet jen 14s. 
Byl v průběhu 3 x trestán shido. Vždy si chtěl vybrat chvilku oddechu a i krátký předklon s rukama před 
sebou byl ihned trestán. 
 
66 kg Otto Matyáš  0/1 bez um. 

- Veselka Leopold  /Burgkirchen/ 0:5 v GS 
Oťas byl v zápase ten který makal a dělal. Bohužel jeho snaha nebyla korunována hodem. V GS soupeř 
nastoupil na SMK a přestože to Mates ustál na plné břicho dali rozhodčí juko. Pravdou je že Mates musí 
házet v normálním čase. 
 

90 kg Pravda Jan  0/2 bez um. 
- Beloo  /JK Judokan/ 0:10 
- Beloo  /JK Judokan/ 0:10 

 
V prvním zápase se snažil, ale soupeř byl o dost silnější a tato převaha byla znát. V druhém zápase se nechal 
ze začátku lehce hodit na YOT. 
 
JUNIOŘI 
 
66 kg Kohn Tomáš  3/2 7.m 

- Koppel  /JC Trofaiach/ 5:0 
- Grasmugg /JK Kirch/ 5:0 
- Schweiger /G.Tiger/ 0:10 
- Mayrabekov /Vockl./ 7:0 
- Shala  /Muhlv./ 0:10 

 
Vyhrávat nad rakouskými závodníky je díky rozhodčím velice těžké. Tomáš byl v podstatě trestán za to e se 
snažil útočit. Všechna ohodnocení proti němu vycházela z kontrů. Protáčené UMA i SON. S konečným 
výsledkem Tomáš určitě není spokojen. Zvláště v boji o vítěze čtvrtky jej významně poškodili rozhodčí. 
 
66 kg Věrovský Josef 0/1 bez um.  

- Marič  /JK Pinky/ 0:10 
 
Pepa zkusil, jak to vypadá v 66ce. Soupeři jsou zatím o mnoho silnější. Pepa je typická 60ka která by ty 3 
kila měla shodit.  
 
73 kg Hefka Ladislav 0/1 bez um. 

- Puhringer  /Kirchham/ 0:5 
Hafan se vůbec nepral špatně. Byl 2 x trestán sh za neaktivitu. Potřeboval si vytvořit prostor pro útok, 
jakákoliv chvilková neaktivita byla trestána. 
 
 
 
 



Závěr.  
Tak to se nám moc nepovedlo. Přesto si myslím, že turnaj byl pro každého cennou zkušeností. Oťas by měl 
být ve chvatech víc agresivní. Malý Hafan ukázal, že se umí prát a velký Hafan ukázal, že je v něm pořád 
kus talentu a že se nemusí juniorského věku bát. 
 
Turnaj:   Cesta je poměrně náročná a turnaj opravdu dlouhý. Byli zde povinné modré kimona. Na bílé straně 
jste mohli mít klidně kimono červené nebo žluté. Nikdo to neřešil. Kalhoty mohly všude zůstat bílé. Pokud 
jste neměli barevné kimono, dalo se se soupeřem domluvit a vyměnit si místa na tatami. Páčit tady dorost 
normálně mohl. Nikdo neříkal, kdy začne která váha, takže bylo třeba být pořád ve střehu. Některé váhy 
vkládali jak se jim zachtělo. 
 
Rozhodčí: Nejslabší/pro domácí nejsilnější/ stránka turnaje. Nekompromisně rozhodovali pro domácí. Také 
nová pravidla si vykládali tak jak se jim hodilo. Co místní hodili na břicho byl ippon, co upadli na ippon 
nebylo mnohdy nic � Pokusy našich útočit při urvané nebo nepovedené SON hned trestali. Výsledkem 
jejich pojetí pravidel bylo, že závodníci jen minimálně nastupovali do chvatů. Hodně závodníci využívali 
pohybu a přehmatávání kimona pro naznačení aktivního způsobu boje a soupeř byl rychle trestán. Shido 
bylo opět nejčastějším způsobem vítězství. Také strach dělat chvaty, aby to nebylo náhodou na trest, vedl 
k tomu, že mnoho zápasů skončilo až v golden skore. Záměr Ládi Bárty zatraktivnit judo a donutit vítězit 
chvatem se, díky pojetí a neschopnosti rozhodčích chápat pravidla, minul účinkem. Mnoho rozhodčích 
prostě duch pravidel judo nechápe. Cit pro judo jim nic neříká. Co nemají jasně nalajnované na papíře 
nechtějí chápat. Myslím, že svým pojetím dokážou zmrvit jakýkoliv dobrý úmysl. � � � � � 
 
 
 
 
 
Zpracoval: R.B. 


