
ČP Hranice na Moravě 
Dorostu a juniorů 

13.2.2010 
 
Vedoucí trenér: Radislav Borbély  
 
DOROSTENCI 
 
50 kg Lukáš Patrik      4/0  1.místo 
 V této váze Patrik momentálně nemá konkurenci. Pral se s přehledem a dbal taktických pokynů otce i 
trenéra. Je schopný zhodnotit a zrealizovat tyto pokyny. Jeho rozhodnutím je zkusit tuto váhu a je to asi 
jediná šance jak se nominovat na ME dorostu v Teplicích. Uvidíme, jak to půjde s váhou dále. 
 

55 kg Svoboda Jiří     2/1  9.místo 
 Jirka se zatím v této kat. rozhlíží. Závod byl dobrou zkušeností. Má problém se prát s vyššími lidmi 
než je on. Z toho pramení chyby, které v zápase dělá. V tréninku se na to zaměříme. 
 

60kg Šmehlík František    3/1  2.místo 
 Ve finále se utkal s překvapením turnaje Podrázským z JK Olomouc Prohrál na 7 po vlastním útoku, 
kdy byl kontrován jeho pokus o STG. Franta se pral velmi dobře. Série soustředění mu prospěla. Technicky 
máme však ještě hodně práce.  
 
60 kg Jedlička Martin    0v/2p  bez um. 
 Prohrál se dvěma borci, s celkovým vítězem Podrázským a dalším šikulou Hoskovcem z Hradce 
Králové. To nejsou žádné ořezávátka a budeme doufat příště v lepší los.  
 
73 kg Sope Asret     0/1  bez um. 
 Asret prohrál v prvním zápase s polákem a ten ho již do dalších bojů nevytáhl. 
 
81 kg Pavlík Ondřej    1/2  9.místo 
 Vítězství na hezkou SON jej jistě potěšilo. V dalších zápasech už to bylo horší. Vydržet !!! 
 
90 kg Kotyk Tomáš     1/2  3.místo 
 Ještě máme mooooc práce. 
 
+90 kg Pravda Jan     3/0  1.místo 
 Honza vítězil opět chvaty SON a TNG. Ve finále ho zajímavě potrápil Staník z Ml.Boleslavy. Honza 
si dost věří a z toho pramení občasná malá koncentrace na zápas. Takticky se s ním před zápasem Staník 
kamarádičkoval, v zápase hodil úsměv a pak se do Pravdiče pořádně pustil. Rázem Honza prohrával na 5 a 
nějakou dobu trvalo, než se zkoncentroval. Budiž mu to poučením. Je třeba také rozšířit chvatový rejstřík. 
 
52 kg Ožanová Kristýna    0/1  bez um 
 Kristýna je na tuto váhu pořád lehoučká. Taky je znát tréninkové manko. Budeme doufat že se to 
zlepší. 
 
57 kg Jedličková……..?    0/2  bez um 
 O této dívce z Poruby jsem se dozvěděl až na místě. Byla na závodech poprvé a je mi líto že jsem se 
nedohrabal ani k jejím tabulkám a ani jsem nestíhal sledovat její zápasy. Za toto se omlouvám. Rád bych ji 
viděl co nejdříve na trénincích na Sareze. Ani statní naši ji neznali a tudíž nezaregistrovali, že se pere. Snad 
bude další zkušenost lepší a že ji tento neúspěch neodradí. Děkuji rodičům že se o ní postarali. 
 
63 kg Sope Fetie     2/1  2.místo 
 Feti se hodně zlepšila. Schází ji však lepší koncentrace na důležité zápasy. Nechává se rozptylovat 
ptákovinami. I při odchodu na tatami myslí na blbosti a ne na zápas. Nakopat do zadku před zápasem by 
potřebovala. Ať se naštve a myslí na boj. 
 



JUNIOŘI  
 
66 kg Kohn Tomáš    4/2   5.místo 
 Tomáš se pral, jako za mlada ☺ Lezl krásně do různých chvatů a ukázal veliké srdce. Hodně se 
nadřel. Zase se ukázalo, že máme skvělou zem a tam se ho každý bál. Zastavil ho skvělý polák Mol 
z Bytomi. Ve výborném boji o 3 místo prohrál s dalším skvělým polákem Banaszkem. Jak rád bych Toma 
znovu oživil. 
 
73 kg Otto Matyáš    0/2   bez um. 
 Mates se pere jako v randori. 4 x hodí a 2 x spadne. Předvádí pestrou škálu chvatů. Sode mu už 
párkrát vyšlo, ale dělá ho do protisměru a občas na to taky doplatí. Takticky nezvládá umění udržet 
výsledek. Pořád se cpe do chvatu, i když nemusí. Jeho zápasy jsou krásné a já z nich šílím � má to často 
špatný  konec. Na taktiku se budeme muset zaměřit. 
 
73 kg Hanzel Martin  SG Ostrava 3/1   2.místo 
 Martina trápí zraněné koleno a změna pravidel. Přesto se pral takticky velmi dobře a to ho dostalo až 
do finále. Pro svá vítězství se velmi nadře. Ve finále už však na dědečka nestačil. Až bude zdraví tak to snad 
bude lepší. 
 
90 kg Gujda Michal    0/2  bez um. 
 Je mi líto ale Michala jsem nestíhal. Po dvou prohraných zápasech odjel domů. 
 
70 kg Langhammerová Jitka   2/1   3.místo 
 Jituš v prvním zápase prohrála po výborném výkonu s reprezentantkou Kubíkovou. Pak porazila 
dívky z POL a SVK. Jako jediná dokázala Leonu hodit a dlouho byla lepším. Ještě musí ale 
zamakat…vlastně na všem ☺ 
 
70 kg Bláhová Iveta   SG Ostrava   2/1   2.místo 
 Iveta holt musí víc trénovat. Na rozdíl od Jitky, neměla odvahu se do Leony ve finále pořádně pustit. 
Z mého pohledu tohle výkon na reprezentaci nebyl. 
 
Závěrem: 

No, nebyli jsme špatní. Turnaj byl poměrně dobře obsazen. Byl však moc dlouhý. Junioři se dostali 
na řadu kolem 18 hod. Končilo se po 21 hod. Zápasy začaly, ještě když tabulky nebyly. Než jsem zjistil co a 
jak, už nebyly všechny tabulky. Netušili jsme, kdy půjde která váha. Navíc bylo mnoho vložených zápasů 
z jiných váh.kat. Mladí museli být pořád ve střehu a zajít si i na záchod bylo velkým rizikem, že něco 
prošvihneme. To se taky občas stalo. Naštěstí si rodiče i závodníci své kategorie ohlídali a upozorňovali mně 
kde se co děje. Za to všem díky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Radislav Borbély 
 


