
Velikonoční turnaj Karviná 11. 04. 2009 

Účast byla docela hojná, ale přesto to kupodivu všechno proběhlo hladce a turnaj skončil kolem 

14hodin. No ze začátku se zdálo,že to bude maras ale nakonec dobrý. Měli pro děti připravené různé 

věcné ceny,docela se Rabas ukázal. 

Benjamínci:  

Adéla Martínková hmotnost ?       2.závodníci v kategorii    2.výhry      -   1. místo 

Mladší žáci: 

Lukáš Selecký    hmotnost  38kg  6. závodníků v kategorii   4.výhry      -    1.místo 

Pavel  Vaněk      hmotnost  50kg  ??????????????????????????      -    3.místo 

Starší žáci   : 

Lukáš Selecký    hmotnost  38kg  4. závodníci v kategorii   3.výhry      -    1.místo 

Martin Jedlička    hmotnost  50kg  3. závodníci v kategorii   2.výhry      -    1.místo 

Jakub Stres         hmotnost  73kg  4. závodníci v kategorii   1.výhry - 1.prohra    -    2.místo 

Lukáš se dnes pral hezky a hlavně vůbec nezmatkoval za ml.žáky měl všechny 4.ipony kde si vyzkoušel 

od seoi - nage po tomoe - nage a hladce zvítězil.Tak po tomto jsem se rozhodl že vyzkoušíme jestli 

bude stíhat kluky o něco starší a zkušenější,tak jsem ho přihlásil do starších žáků,kde měl 3.soupeře 

tudíš tabulku,tak se popral ve třech pěkných zápasech kde s přehledem zvítězil 2.krát na ipon 

technikou seoi - nage a poslední zápas  popsal tabuli kde soupeře valchoval  s přehledem a nakonec 

ho vzal do držení a udržel.Dnes má u mě za 1.s hvězdičkou a to nepřeháním.Martin Jedlička se také 

dnes pral moc hezky a také zaslouží pochvalu,doufám že ho to nastartuje k  dalším vítězstvím,přeju 

mu to protože je to kluk hodně snaživý.No o Vaňkovi nevím nic,protože jsem se dozvěděl že někdo 

takový existuje jenom proto,že při vyhodnocování tam prostě chyběl Pavel Vaněk a prý  z Baníku.A jo 

tak jsme mu vzali medaili a diplom a Lukáš to ve středu vezme na sarezu,protože jsem se díval na 

členy judo baníku a dopátral jsem se že je z Poruby.Asi chudák ani neví že má 3. místo. No někdo by 

mu to mohl aspoň oznámit třeba na e-mail a ať si proto přijede na sarezu.No to nechám na Vás.Jinak 

organizace jako vždy trochu vázla ,ale jinak to potom šlapalo dost dobře.Což při tak krásném 

slunečním dni bylo skvělé 

Čau Zbyněk 

 


