
 

      
GP PAWLOVICE 2. KOLO 

 

Dnes 28.11.2009 jsme se zúčastnili druhého kola GP v Pavlovicích,kde se 

zúčastňujeme pravidelně.Jezdíme tam nejen na bazén,ale hlavně proto aby 

se naší kluci poprali i s jinými závodníky než jenom z okolí Moravy a také 

proto že  jsou tam dost kvalitní soupeři a je tam dovoleno trochu více než 

na našich soutěžích.Alespoň si kluci vyzkouší trochu uvolněnější techniku 

než doma.Turnaj byl skvěle organizován a díky tomu skončil v celku 

 

  



brzo,tak jsme mohli jít v klidu i na ten bazén ☺☺☺☺.Byli jsme tam se dvěma 

závodníky,kteří se snažili co nejlépe reprezentovat 1.JC Baník Ostrava a 

řekl bych,že se jim to i podařilo.Jan Slánička měl hodně těžké soupeře,kde 

v prvním zápase trochu zaváhal a Polský závodník toho využil a hodil 

Honzu na soei –nage.To ale  Honzu nastartovalo a další dva zápasy vyhrál 

s přehledem pěknými ipony.Tyto dvě výhry Honzu poslali  do finále kde se 

střetnul z hodně šikovným polským judistou,kterému sice pěkně vzdoroval 

a ustál jeho divoký výpad po nohách,ale jeho krásně provedenou soei – 

nage  bohužel už   neustál.Každopádně se za svůj výsledek nemusí 

stydět,protože podal skvělý výkon : skončil na 2.místě.Gratuluji.Lukáš 

Selecký měl dnes premiéru ve váze 46.kg  tak jsme neočekávali žádné 

zázraky,ale Lukáš ukázal že se rvát umí i když v prvním zápase prohrál 

s Polským závodníkem(finalistou) na praporky a to tentokrát zaslouženě a 

to uznal i on sám.A potom si už šel za svým a probojoval se až do boje o 

bronzovou medaili kde krásným iponem uchi-mata hodil svého soupeře. 

Závěrem bych chtěl jenom připomenout že v jejich kategorii se prali i s 

judisty  narozených  1996  tudíž o rok starší a zkušenější.Výsledek nás mile 

překvapil a doufám že v tom budou kluci nadále pokračovat. 

 

 



Jméno Příjmení Váha Kategorie Poč.Záv. Vyhr.záp. Prohr.záp. Umístění 
Lukáš Selecký 46kg ml.žák      10       3         1       3 
Jan Slánička 50kg ml.žák       6       2         2         2 
S pozdravem Zbyněk. 


