
Moravská liga starších žáků I. kolo 

Manažer: Milan Lukáš  

Trenér: Richard Šeděnka 

 

Sestava 1 JCBO:  

-38 kg: Dominik Lukáš 

-42 kg: Petr Konopka 

-46 kg: Lukáš Selecký, Lukáš Janulek 

-50 kg: Jan Slanička  

-55 kg: Martin Pavlík  

-60 kg: Petr Bednařík 

-66 kg: Vojtěch Mach  

-73 kg: Vít Jerglík 

+73 kg: Jakub Král, Libor Skyba  

 

Hodnocení: První kolo Moravské ligy starších žáku se konalo 23.1.2010 v Hranicích, 

kde se sešlo celkem 5 týmu, Judo Femax Engineeking, Blansko + Dědice, 1. JC Baník 

Ostrava, SK UP Olomouc, TJ Judo Budo Brno.  

Z důvodu absence těžké váhy v týmu Judo Femaxu a po domluvě s manažerem týmu 

Milanem Lukášem jsme půjčili Jakuba Krále do +73 kg. A do týmu Blansko+Dědice 

jsme půjčili Lukáše Seleckého do váhové kategorie -46 kg. Učinili jsem tak ,i z 

důvodu aby se kluci mohli co nejvíce poprat. 

 

1. Utkání:                                 Baník vs. Olomouc 

-38 Lukáš Dvorský 10:0 1:0 

-42 Konopka Dvořák 10:0 1:0 

-46 Janulek   Barčařík 10:0 1:0 

-50 Slanička       X 10:0 1:0 

-55 Pavlík       X 10:0 1:0 

-60 Bednařík Veselý 10:0 1:0 



-66 Mach  Janík 10:0 1:0 

-73 Jerglík Vyskočil 10:0 1:0 

+73 Skyba       X 10:0 1:0 

Skóre zápasu: body- 9:0      skóre- 90:0  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Utkání   Baník vs. Brno 

-38 Lukáš Dvořák 7:0 1:0 

-42 Konopka Motrinec 10:0 1:0 

-46 Janulek   Vávra 10:0 1:0 

-50 Slanička Grolík  10:0 1:0 

-55 Pavlík Pekařík       10:0 1:0 

-60 Bednařík Kuličkem 10:0 1:0 

-66 Mach Pavlacky 10:0 1:0 

-73 Jerglík      X 10:0 1:0 

+73 Skyba      X  10:0 1:0 

Skóre zápasu: body- 9:0 skóre- 87:0 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Utkání  Baník vs. Femax Hranice 

-38 Lukáš Beran 7:0 1:0 

-42 Konopka Kovář 0:10 0:1 

-46 Januvka   Stavinoha 10:0 1:0 

-50 Slanička Trojnar 0:0 0:0 

-55 Pavlík Hájek 7:0 1:0 

-60 Bednařík Vorel 0:0 0:0 

-66 Mach Hájek 7:0 1:0 

-73 Jerglík Vyskočil 10:0 1:0 

+73 Skyba Král 10:0 1:0 

Skóre zápasu: body-6:1 skóre- 51:10 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Utkání  Baník vs. Blasnko+Dědice  



-38 Lukáš     ? 5:0 1:0 

-42 Konopka Jura 10:0 1:0 

-46 Janulek   Selecký 0:0 0:0 

-50 Slanička Gibala 0:0 0:0 

-55 Pavlík Králik 10:0 1:0 

-60 Bednařík     X 10:0 1:0 

-66 Mach     X 10:0 1:0 

-73 Jerglík     X 10:0 1:0 

+73 Skyba     X 10:0 1:0 

Skóre zápasu: body-7:0 skóre- 65:0 

 

Zhodnocení Závodníku: 

Dominik Lukáš: Dominik v prvním zápase vyhrál na zemi osaekomi, kde se cítí 

velice jistý a taky tak působí. Ve druhém zapase vyhrál na sumigaeši, které hodil na 

wazari, a přesto nedokázal skončit zápas na ipon. Ve třetím zápase opět vyhrál na 

osaekomi.  V posledním zápase vyhrál tradičně na svou osobní techniku seoinage. U 

Dominika jde vidět že se snaží, dělat už jiné chvaty, než seionagu a to je dobře.   

 

Petr Konopka: Peťa v prvním zápase vyhrál na osaekomi. V druhém zápase vyhrál 

nádherným osotogari. Ve třetím zápase bohužel prohrál na držení, nejspíše následkem 

uteru do oka, které utrpěl během zápasu a v posledním zápase zvítězil na krásnou 

seionagu. Petr je velmi bojový kluk, nevypouští ani sekundu zapasu a tím také vítězí. 

 

Lukáš Janulek: Lukáše jsem viděl poprvé se prát a byl jsem velice překvapen jak je 

skvěle technicky vybaven, je velice útočný a důrazný. Vyhrál všechny zápasy 

jednoznačně, až na jeden a to který remízoval s našem borcem Lukášem Seleckým. 

Tento zápas byl velice vyrovnaný a spravedlivě skončil remízou. 

 

Lukáš Sedlecký:  Lukáš se pral za Blansko+Dědice z důvodu, aby mohli složit tým a 

také ať se kluci více poprali, protože byli dva ve váze.Lukáš vyhrál všechny zápasy až 



na už zmiňovaný s Janovkou. Lukáš co jsem viděl odvedl dobrou a uspokojující práci. 

Lukáš je velice komplexní závodník je dobře vybaven jak v postoji tak i na zemi. 

 

Jan Slanička: Honza v prvním zápase vyhrál nenastoupení soupeře. V druhém zápase 

byl viditelně lepší než jeho soupeř a zvítězil na osaekomi. Ve třetím a čtvrtém zápase 

remízoval byly to velice vyrovnané zápasy. U Honzy  je vidět že na svou váhovou 

kategorii je dobře vybaven silově a dokáže se prosadit velice dobře v kumikatě, jen se 

musí ještě více dostat do chvatových kombinací. 

 

Martin Pavlík: V prvním zápase zvítězil bez nastoupení soupeře. V ostatních 

zápasech triumfoval svou osobní technikou osotogarim, krom třetího zapasu, tam tuto 

techniku dovedl jen na wazari, i přesto krásna výhra.  

 

Petr Bednařík: Peťa v prvním dvou zápasech vyhrál na osaekomi. Ve třetím zápase 

remízoval. A posledním zvítězil nenastoupení soupeře. Na Peťovi šlo vidět shazování 

v domnění, že má jed váhovou kategorii -55 kg. Peťa by si měl rozšířit osobní 

techniku, jehož sotomakikom soupeři již prokoukli a začínají se proti tomuto chvatu 

bránit. 

 

Vojt ěch Mach: Vojta podal velice překvapivý a uspokojující výkon, nepoznal toto 

kolo ani jednoho přemožitele, i když na své soupeře ztrácel váhovou ztrátu 5kg . 

Vyhrával různými technikami, jak kontra chvaty tak i aši wazou. Vojta by měl začít 

více jezdit po závodech, aby se vypral a získal více zkušeností. A myslím si že 

bychom měli dalšího medailistu z MČR. 

 

Vít Jerglík : Vít ukázal svou dominanci a velikost jak se na mistra republiky patří. Své 

2 zápasy zvítězil velmi hladce a rychle, zbylé dva vyhrál nenastoupením soupeře. U 

Vítka nemám co dodat jeho zápasy končili do minuty a jednoznačně. 

 



Libor Skyba: Libor tři zápasy vyhrál nenastoupením soupeře. Proti Femaxu Hranice 

nastoupil proti Jakubovi Královi nad kterým zvítězil na oseakomi. Libor je velmi 

rvavý kluk a veliký talent. 

 

Jakub Král: Jako Libor Skyba zvítězil ve třech zápasech bez nastoupení soupeře, až 

narazil na Libora Skybu, a ten zápas prohrál. Kuba si musí zvyknout na přechod 

z mladších žáku do starších.  

 

Závěr: Myslím si, že tyto závody byly ideální start do sezóny pro kluky, aby mohly 

vozit placky. Měli příležitost se rozeprat na nadcházející sezónu.  

V celkovém hodnocení výkonu kluků jsem spokojen ukázali, že zase můžeme 

pomýšlet  na titul mistrů starších žáku. Už se těším na další kolo ☺. 

Na závěr bych chtěl poděkovat našemu manažerovi týmu Milanovi Lukášovi, který 

obstaral kluky, kteří nebyli z baníku a organizaci družstva. Pak dále Rodičům kteří nás 

dopravili na závody a psychicky nás podporovali pan Slanička, Selecký, Bednařík, 

Konopka a paní Pavlíkova. 

 

Richard Šeděnka ☺  


