
Zpráva z USK CUP, muži ženy – Praha  
              6.2.2010 
 
Závodníci:  Gajda Marek, Kohn Pavel, Kohn Tomáš, Langhammerová Jitka, Otto Matyáš, Šeděnka Richard 
 
Trenér: Jan Štefánik 
 

    
- 70 kg (6 účastnic)  - 3/2  3.místo  

Jitka Langhammerová - Vlachová B.. CZE 10:0  +10 TAO 
 - Lechenauer H. AUT 0:10  -10 TAO 
 - Straková N. CZE 10:0  +10 OSG 
 - Kolmošiová I. SVK 0:10   -10 UMA 
 - Plevová K.  CZE 10:0  +10 OUG 
 

- 66 kg (17 účastníků) 
Pavel Kohn - 1/1 – bez umístění 

 - Mayr B. AUT 10:0  -7 TAO,-7HGO 
 - Heczko T.  CZE 0:10  -5 KUG, -7 TMG, -5 UMA, -10 TAO 

 
       Richard Šeděnka - 0/1     bez umístění  

 - Joul Ch.. AUT 0:10  -7 TAO, zranění 
 

- 73 kg (41 účastníků) 
       Matyáš Otto - 0/2 – bez umístění 

 -Zagorov M. SVK 0:10  -10 SNK  
 -Rákosník T. CZE 0:10  -10 kontr na SCA 
 
       Tomáš Kohn - 1/1 – bez umístění 
 - Mráz J. SVK 10:0  +7 OSG,-7 kontr SON, +5 TMG 
 - Usenov CZE 0:10   -10 SON 
 
       Gajda Marek - 0/1 – bez umístění 
 - Novotka M.                                                          SVK     0:10 + š, -10 SON 
 
 
Celkově : Pochválit musím za výsledek Jitku, která šla 5 kvalitních utkání a předvedla velmi rvavé judo 
se spoustou chvatů. Nezalekla se ani Kolmošiové ze Slovenska ( 5. na MS žen 2009) a prohrála s ní až 
v GS. O bronz si to rozdala s hradeckou Plevovou a zaslouženě vyhrála ukázkovým ouči gari. Dalším 
závodníkům se už tak nedařilo. Problémy nastaly už na váze, kdy Marek s Tomem měli cca kilo nad a 
nebyl čas na zhazování. Tomáš v prvním zápase porazil v GS Slováka, ale pak nastoupil proti 
naturalizovanému Kazachovi z USK, který předvedl ukázkovou seoiku, ale v dalším zápase doplatil na 
změnu pravidel a tím Tomáš skončil. Marek rozjel zápas ze Slovenským Novotkou dobře, vedl na šido, 
ale pak jako by usnul na vavřínech a byl hned nato hozen. Pro Matyáše to byl křest, který se mu moc 
nepovedl. Slovák Zagorov si s nim dělal co chtěl a na zemi mu Mates odplácal sankaku. V dalším zápase 
nastoupil proti Rákosníkovi, se kterým se zná a hodil sám sebe při pokusu o „Maniho“ sasanku. Šeďa se 
bohužel v prvním zápase zranil, kdy po soupeřově tai otoši dopadl na rameno a vykloubil si klíček. 
Nemělo by to být nic vážného, ale bude muset chvíli spočnout. Pavel v prvním zápase nastoupil proti 
Rakušánkovi, který měl snad 90 kilo a jeho převaha byla vidět. S Pavlem doslova mával. V opravách šel 
se známým Heczkem, který zápas s Pavlem vzal jako nage komi a Pavla 4x hodil na různé chvaty. Jinak 
to byl dobrý start do nové sezony, turnaj odsýpal hladce, pralo se na 4 minuty. Chtělo by to u všech 
zlepšit kumikatu s následným nástupem do chvatu. A ne jen vyčkávat, co se bude dít.  
 
Zpracoval: Štefánik Jan 
 


