
Judisté 1. JC Baníku Ostrava skončili první ve skupině. 

V sobotu 30.5.2009 v hale Sareza v Ostravě Přívoze proběhlo 2.kolo 1.ligy muţů skupiny B v 

judu. Bojovali zde druţstva Baníku Ostrava, Havířova, Jičína, Jablonce n. Nisou, Hranic a Blanska. Po 

prvním kole byl Baník Ostrava v čele tabulky se stejným počtem bodů jako Havířov o jeho prvním 

místě rozhodlo jen lepší celkové skóre. V Ostravě chtěli tedy domácí potvrdit roli favorita, coţ se jim 

od počátku dařilo. Do turnaje vstoupili právě z Havířovem, který jediný dokázal Baník v minulém 

kole porazit. Tentokrát však Baník zahájil vzájemný duel třemi výhrami (Kohn P., Kohn T. a Hanzel),  

rozhodující bod pak získal Koza v duelu s Jurečkou, Štefánik uhájil s Frenštátským remízu, takţe 

nakonec Baník zvítězil v poměru 4:2. Hned v dalším zápase čekal Baník třetí z prvního kola Jičín, 

který v minulém kole po vyrovnaném zápase porazil jen na pomocné body. Tentokrát jim však nedali 

šanci a po vítězství T. Kohna, Kozy, Martínka a Štefánika a remízy Hanzela zvítězili 4:2. V dalších 

zápasech celkem hladce porazili nejprve Jablonec 7:0 bodovali(Kohn P., Kohn T., Hanzel, Holý, 

Koza, Martínek, Štefánik) a pak Blansko 4:2 bodovali (Kohn P., Kohn T., Hanzel a Štefánik).V 

posledním zápase však zaváhali s vítězem tohoto kola Ţelezem Hranice, kterému podlehli 1:6 

(bodoval T. Kohn). Po dvou jarních kolech jsme skončili na prvním míste a spolu s JC Havířov a SKP 

Jičín postupují do finálové skupiny, která se na podzim utká ve dvou kolech, které rozhodnou o 

celkovém pořadí v r. 2009. Jablonec, Hranice a Blansko se utkají s posledními třemi ze skupiny A, 

taktéţ dvoukolově o sestup z 1. Ligy. 

Konečné pořadí skupiny B 

1. JC Baník Ostrava 

2. JC Havířov 

3. SKP Jičín 

4. Ţelezo Hranice 

5. JK Jablonec n. Nisou 

6. BeF Home Blansko 

 

 

V Ostravě 1.6.2009 

M. Pavlica 


