
VC Krom ěříže 9.5.2009 
 
Trenér: Boháčová Michaela 
Asistent: Merta Dan 
Počet závodníku: 17 
 
MLADŠÍ ŽÁCI  
 
DÜRRER ROBERT  - 30 kg  15 závodníků 
- 2 výhry – na praporky 
- 2 prohry – na praporky   5. Místo 
 
RYŠÁNEK VOJTA  - 34 kg  25 závodníků 
- 1 prohra     bez umístění 
 
MERTA JAN  - 42 kg  20 závodníků 
- 2 prohry     bez umístění 
 
SELECKÝ    - 42 kg  20 závodníků 
- 1 výhra  
- 2 prohry      bez umístění  
 
OCHMAN MAREK  - 46 kg  16 závodníků 
- 3 výhry  
- 1 prohra     3 místo 
 
SLANIČKA JAN  - 46 kg  16 závodníků 
-  4 výhry     1. místo 
 
PÁTEK  (ARNOŠT)  - 46 kg  16 závodníků 
- 2 výhry  
- 2 prohry     5. místo 
 
KRÁL JAKUB  + 60 kg 6 závodníků 
- 5 výher     1. místo 

 
STARŠÍ ŽÁCI  
 
PETRÁŠ RADEK   - 42 kg  14 závodníků 
- 1 prohra     bez umístění 
 
SVOBODA JIŘÍ  - 46 kg  18 závodníků 
- 4 výhry  
- 1 prohra     3. místo 
 
CHOVANEC JAN  - 50 kg  12 závodníků 
- 1 prohra     bez umístění 
 
JEDLI ČKA MARTIN - 55 kg  11 závodníků 
- 2 výhry  



- 1 prohra     2. místo  
 
ŠMEHÍK FRANTIŠEK - 60 kg  5 závodníků 
- 4 výhry     1. místo  
 
SRES JAKUB     - 66 kg  8 závodníků 
- 2 prohry     bez umístění 
 
MLADŠÍ ŽÁKYN Ě 
 
TOMÁNKOVÁ LUCIE - 44 kg  5 závodnic 
- 3 výhry 
- 1 prohra     2. místo 
 
URIČKOVÁ KRISTINA - 52 kg  3 závodnice 
- 2 výhry      1. místo 
 
STARŠÍ  ŽÁKYN Ě 
 
GOLOVÁ KRISTÝNA -44 kg  8 závodnic 
- 2 prohry     bez umístění  
 
 
ZHODNOCENÍ TURNAJE 
 
- kvalitu turnaje zvyšovaly týmy Slovinska, Moldávie, Polska a Slovenska. Naši závodníci se 
prali srdcem a soupeřům nedali nic zadarmo. Byl to kvalitní turnaj a méně zkušenější 
závodníci neměli moc šancí. Nicméně ukázali srdce bojovníka a svému soupeřovi cestu ztížili 
svou rvavostí a to si zaslouží pochvalu a povzbuzení do dalších turnajů. Mluvím o Honzovi 
Chovancovi, H. Merta, R. Petráš, V. Ryšánek. František Šmehlík, Slanička Honza a Kuby 
Král předvedli stoprocentní výkon a zasloužili si své první místo. Robert Dürrer má judo v 
těle a na žíněnce to z něho vyzařuje, ale na praporky se pouze vyhrávat nedá, chce to hody. 
Selda mě se svým výkonem vůbec nepotěšil. Nepředvedl nic převratného a přišel mi laxní. Z 
našeho Baníkovského týmu byl největším a nejmilejším překvapením Martin Jedlička, který v 
prvním zápase vyhrál nádherným hodem. A až ve finále nestačil na Opavského Tatarina. Jirka 
Svoboda jako vždy předvedl výkon zkušeného závodníka, který není žádným zajíčkem. Cestu 
do finále mu ale překazil velice šikovný Moldávec, který tuto váhu vyhrál. Dalším 
závodníkem, který si zaslouží pochvalu, je Pátek (Arnošt), který se pere nádherně a o třetí 
místo  prohrál s Markem Ochmanem. U Lucky se mi líbí, že boje začíná aši wazou a zápas 
dokončuje na zemi. Kristína Uričková se na žíněnce moc neohřála a své zápasy vyhrála do 
první minuty a zaslouženě vyhrála. Kristína Golová je z holek nejméně zkušená závodnice, 
nicméně nebylo to v zápase vůbec vidět. Do prvního zápasu dala celé své srdce a se 
Slovinkou prohrála pouze na wazari.  
- Závodníci předvedli nádherné zápasy, dělají z baníku silný oddíl. Ovšem, co se mi nelíbilo, 
byly stížnosti od rozhodčích na rodiče našich svěřenců. Fandění je důležité, ale nesmí se 
přehánět. Musíme si uvědomit, že je to jen sport a musíme se umět vyrovnat s prohrou. 
 
 
       Zpracovala: Michaela Boháčová  


