
VC Ostravy 
dorostu 
25.10.09 

 
Vedoucí trenér: Radislav Borbély  
Trenér:   Štefánik Jan 
 

60kg Šmehlík František    3/1  2.místo 
 Ve finále se utkal s reprezentantem Lorencem z Litoměřic a byl mu více než zdatným soupeřem. 
Ze začátku se sice projevil určitý respekt ze jména soupeře. S přibývajícím časem však Franta ztrácel 
zábrany a přesto že prohrával na juko a wazaari tak do soupeře bušil co to jde. V závěru hodil také wazaari a 
určitě bych se nebál dát ippon pro našeho závodníka. Super výkon.  
 
60 kg Kubi čina Ondřej    1v/2p  bez um. 
 Kuba je schopný předvést dobrý boj a pak zbytečně upadne jak vystřelený z praku.  
 
73 kg Hefka Jan     2/1  2.místo 
 Hafan v průběhu turnaje předváděl hezké judo a také odvahu jít do chvatu. Doufejme že mu to 
vydrží. Ve finále s oddílovým kolegou na tuto odvahu možná doplatil. Zbytečně brzy se pustil do techniky 
UMA. Tu kolega dobře kontruje. 
 Otto Matyáš     3/0  1.místo 
 Přestože vyhrál tak na pochvalu to moc není. Do poslední chvíle nikdy není jasné, zda zápas dovede 
do vítězného konce. Není u něj nouze o infarktové situace. Má na to, aby dokázal běžně vyhrávat.  
 
81 kg Pavlík Ondřej    0/4  bez um. 
 Pro Ondru jistě cenná zkušenost. Chtělo by to víc odvahy. 
 
90 kg Kotyk Tomáš     2/1  3.místo 
 Tomáš je velkým příslibem do budoucnosti. Dělá ještě dětské chyby ale vzhledem ke svému věku si 
to může dovolit. To určitě zlepšíme. Až se u něj srovná koordinace tak se můžeme dočkat zajímavých 
výkonů. 
 
90 kg Gujda Michal    1v/2p  7.místo 
 Michala čeká ještě hodně práce. Vyhraný zápas pro něj však byl jistě cenným povzbuzením. 
 
+ 90 kg Pravda Jan    2/0  1.místo 
  Honza od sebe snad ani jiné umístění neočekává. Cenné je hlavně vítězství nad Robem z Kroměříže. 
Také je příjemný způsob jakým toho dosáhl. Jasně si dělá pořádek ve váze a budeme doufat v titul na MČR 
dorostu. 
 
 63 kg Sope Fetie     3/1  2.místo 
 

Fetie je nový přírůstek do naší Baníkovské rodiny. Předváděla pozitivní judo které je příslibem 
dalších dobrých výkonů. Budeme doufat, že bude poctivě trénovat a před sebou má určitě velké zlepšení. 
Medaile na MČR dorostenek by měla být tím nejmenším co by mohla od sebe očekávat. 
 
 
Zpracoval: Radislav Borbély 
 


