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 Dne 7.11.2009 proběhl ve Vsetíně turnaj benjamínků a žáků, kterého se  zúčastnilo 87 borců 
z Brna, Ostravy a okolních klubů. Náš klub zde reprezentovalo 11 závodníků ze dvou našich středisek 
-  Sareza / 10 / a Hrabůvka / 1 / Ziskem 10 - ti medailí jsme ovládli turnaj a potvrdili tím, že kromě     
„ nadvlády “ v našem kraji, dokážeme konkurovat i celému zbytku Moravy, což potvrdily celkové 
výsledky našich klubových reprezentantů. 

 Tento turnaj byl hlavně směřován jako příprava pro účastníky  na soutěže Mistrovství Moravy 
benjamínků  a Mistrovství ČR mladších žáků. 

Hodnocení : 

 Největší sportovní zážitek předvedli účastníci ve váze do 31 kg / Franek P.,Kresta M. a 
Pavlica T. /, kterých bylo 17. Byli rozděleni do 4 skupin. Postupový klíč byl jasný, první 2 ze skupiny 
postupují do dalších bojů. Výsledky ve skupinách určily dvojice pro finálový blok. Hned k prvnímu 
zápasu nastoupil  Franek / 2 ve skupině B / a Pavlica / vítěz skupiny A / . Tento duel mezi našimi borci 
nabídl pěkné judo, kdy z postupu se nakonec radoval Franek, který vyhrál na wazari. Pavlica doplatil 
na nekompromisní pravidla vyřazovacích bojů a přesto, že suverénně vyhrál svou skupinu, skončil 
nakonec bez medaile. Další zápas finálového bloku mezi naším svěřencem Krestou a Bolfem 
z Rožnova p.Radhoštěm  ukázal šikovnosti Kresty, který chvatem tomoi nage rozhodl o své rychlé 
výhře. V druhé skupině zároveň probíhaly zápasy bez naší účasti a z postupu do finále se radoval 
Šatánek z Hranic. O jeho soupeři se rozhodlo v semifinále mezi Krestou a Frankem, který pro sebe 
rozhodl dobře se peroucí Kresta. Vítězné tažení našeho borce překazil zkušený Šatánek, který vyhrál 
na ipon. O další judistický zážitek se postaral Jakub Král v těžké váze, kdy neměl sice žádného 
soupeře, ale po dohodě s organizátory nastoupil k dvěma zápasům proti místním dorostencům, 
z kterými si dokázal suveréně poradit. Dále musím pochválit  Král J., který vyhrál oba své zápasy a 
naznačil, že půjde v bratrových stopách. Chwastarzová A. bojovala dva zápasy s klukem, s kterým sice 
prohrála, ale vydržela až do konce a nedala mu nic zadarmo. Na závěr jsem si nechal Martínkovou A. 
která napravila svůj „ostudný“ výkon z KP benjamínků a dokázala, že na Mistrovství Moravy chce jet 
a bojovat o nejvyšší medaile. 

 Závěrem chci pochválit trenéry, kteří se podílejí na přípravě těchto našich závodníků a je mi 
ctí být s těmito lidmi na turnajích a sledovat jejich výkony.   

          

         Martínek Roman, trenér 


