
Judisté 1. JC Baníku Ostrava před druhým kolem v čele tabulky !!! 

Dne 30.5.2009 v hale Sareza v Ostravě Přívoze od 12-ti hodin proběhne 2.kolo 1.ligy mužů 

skupiny B v judu. Naši svěřenci zde budou obhajovat  první místo z 1.kola, které se konalo 14.3.2009  

v Jablonci nad Nisou. Zde za účasti 6-ti  sedmičlenných družstev se borcům 1. Judo Clubu Baník 

Ostrava podařil opravdu husarský kousek, kdy pod vedením trenéra Martínka vyhráli úvodní kolo této 

dlouhodobé soutěže. V prvním utkání  sice podlehli celkově druhému Havířovu 4:2, ale poté se 

družstvo nabudilo ke skvělému výkonu a zbylá 4 utkání vyhráli. V celkovém hodnocení  1.kola patřili 

mezi nejlepší závodníky družstva  dlouhodobě skvělými výkony podávající Dušan Koza, který 

s Romanem Martínkem všechna svá utkání vyhráli. Oba jsou v současné době v „ judistickém 

důchodu „ , kdy se ve svém volném čase věnují mladým judistickým nadějím.  

Skvělý výkon podali hlavně mladí závodníci Martin Hanzel a Tomáš Kohn, který nás ještě 

reprezentuje i v dorostenecké lize, oba jsou do budoucna velkým příslibem pro náš klub, neboť velkou 

měrou přispěli ke skvělému výsledku celého družstva. Stejně jako již starší závodníci, kteří jsou zatím 

juniory a to Pavel  Kohn a Richard Šeděnka, kteří  společně se zkušeným závodníkem a zároveň 

trenérem žáků Janem Štefánikem bojovali jako lvi a svými body přispěli k vítězství v tomto kole.  

Přijďte nás povzbudit, pevně doufám, že na domácí půdě se nám podaří skvělý výsledek 

z prvního kola zopakovat a tím si zajistit postup mezi nejlepší kluby a tudíž jistotu setrvání v 1.lize, 

kde se mohou naši mladí dorostenci a junioři získat důležité zkušenosti, které za pár let možná zúročí 

v extralize. 

Pořadí skupiny B po 1. kole 

1. 1. JC Baník Ostrava 8 bodů

2. JC Havířov 8 bodů

3. SKP Jičín 6 bodů

4. JK Jablonec n./Nisou 6 bodů

5. Železo Hranice 2 body

6. BeF Home Blansko 0 bodů

 

    

       Zpracoval : Martínek Roman, trenér 1.ligy 
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