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Zpráva z turnaje

Mikulášský turnaj

Datum konání: Sobota 05.12.2009    Moravskoslezský klub judo Karviná

Mikulášského turnaje se zůčastnilo z našeho oddílu 11 dětí. 1 trenér, 1 asistent, rodiče, jelo se 
6 auty a bylo dost volných míst i pro další borce.  Obsazení turnaje dalšími kluby bylo slušné. 
Přijeli opět i závodníci z Polska. Bylo zde mnoho hezkých cen, tombola, Mikuláš i čerti, každé 
dítě dostalo balíček. Organizaci závodu pokazilo akorát mnoho zmatků ohledně řízení soutěže 
a dosazování pavouka, kde se ztráceli závodníci, kteří měli být dosazeni do oprav.

Výsledky

Večeřa  3. místo Benj. 2V/1P  Jakub si počínal zkušeně a vyhrál své zápasy na hiza + 
deaši a další utkání osoto, prohrál s Polským borcem, který byl nad jeho síly a dostal 
se pod něj a hodil ho na seoe a pak udžel na zemi.

Kula 5. místo Benj. 0V/2P Na Patrikovi je vidět zlepšení, už neprohrává hned na 
začátku, velmi se snaží, bojuje, ale ještě musí přidat.

Krček  3. místo Benj. 2V/1P Adam se velmi snažil, šel do zapasu s odhodláním a skončil 
na hezkem 3 místě. Hodil na osoto a taktéž na osoto upadl s Bohmem, který ho 
přetlačil a zatím je nad jeho síly.

Kocman  5. místo Benj. 2V/2P tady se omlouvám, ale konec jsem nestihl, řešili jsme 
zmatky ohledně dosazování závodníků v soutěži, kterých bylo víc. Pral se hezky 
potřebuje se v zápase vždy chytit, pokud ale na něj vlítně někdo hodně rychle hned od 
začátku, tak ho překvapí.

Klečka 3. místo Benj. 3V/1P Velice mile mě překvapil, do zápasů nastupoval aktivně, 
vyhrál na osoto a o třetí místo se pral se Šejdou se kterým prohrával, ale pak ho 
překvapil chvatem seoe a bylo rozhodnuto. Prohra hned v úvodu utkání, na začátku 
jednoho zápasu zaspal.

Šejda 5. místo Benj. 3V/2P Hodil na deaši a osoto, je velice šikovný, ale jednou se 
hodil sám a upadl na wazari a pak v boji o třetí místo prohrál s Klečkou.



Hostovičák 2 místo Ml.ž. 0V/2P Byli ve váze dva, v postoji to byl boj, ale jak se dostali 
na zem, byl soupeř šikovnější a 2x ho udržel.

Šmatelka 3. místo Ml. ž. 0V/2P Podobné jako u Hostovičáka, velmi se snažil, na zemi 
také bojoval, okamžitě se přetáčel na břicho, ale přesto to nestačilo a byl 2 x udržen.

Hrtusová 1. místo Benj. 0V/0P Pro Báru se bohužel nenašla soupeřka.

Slaninová 2. místo  Benj. 0V/2P Dva zápasy s Polkou, která byla o hlavu větší, i když 
šla do zápasu a snažila se soupeřka ji vždy přetlačila.

Mutina 3. místo. Benj. 2V/2P první zápas prohrál po velkém boji na 1 pomocný bod a 
troškuho to rozhodilo, naštěstí se pak sebral a chytil se a skončil nakonec na krásném 
třetím místě. Daniel dává do zápasů hodně síly a vyčerpává se, na konci mu to pak 
chybí.

    Zpracoval: Kubina Miroslav
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