
Mistrovství České Republiky juniorů a juniorek, 3.4.2010 – Jičín 
 
Trenéři: Borbely, Štefánik 
 
Auto: Borbely 
 
Výsledky: Šmehlík František  60kg 5.místo 15 závodníků 
  7:0 Horyna Jan 
  0:7 Tománek Michal 
  10:0 Musil Jakub 
  10:0   Kindl Petr 
  0:7 Ječmínek Jakub 
  
  Franta si odbyl premiéru na juniorském turnaji a ta se mu velmi vyvedla a jeho 
5.místo je pro něho velkým úspěchem. Občas dělá taktické chyby a vrhá se do nebezpečných 
chvatů, což se mu 2x málem vymstilo hned v prvním zápase. Jinak předváděl pestré judo, 
zvláště sode s Musilem bylo ukázkové. 
 
  Langhammerová Jitka 70kg 5.místo 8 závodnic 
  0:10 Koubková Klára 
  5:0 Horská Pavla 
  0:1 Karlíková Martina  
 
  Jitko nebyla po turnaji v Litoměřicích ještě úplně v pořádku, což se projevilo 
na jejím výkonu. Neprala se v pohodě, jakoby zapomněla techniku a fyzicky nestíhala. V boji 
bronz pak prohrála na praporky 0:3, já čekal 2:1 pro Jitku a to mi potvrdily i rozhodčí, kteří 
tento zápas jen sledovali. No škoda, určitě to vyjde  příště, ale uvidíme jestli to bude v Ostravě 
– Jitka asi potřebuje na chvíli vypnout a dát se do kupy. 
 
  Kohn Tomáš   66kg 9.místo 28 závodníků 
  5:0  Vaněček Štěpán 
  7:0 Bušta Jan 
  0:7 Pospíšil Robert 
  0:10 Rozsypal Jiří 
 
  Tomáš taky nebyl úplně v pořádku a na výkonu to bylo znát. Ikdyž moc chtěl a 
snažil se, první dva zápasy byly podle jeho slov vydřené. Pak narazil na pozdějšího vítěze a 
odjel s ním solidní zápas. V opravách pak Tomáš udělal jednu chybu hned z kraje zápasu  a 
soupeř ji potrestal. 9.místo pro Toma asi zklamání, ale bohužel na víc to dneska nestačilo. 
 
Celkové hodnocení: Jet domů z republiky bez medaile se nám již několik let nestalo, ale nedá 
se nic dělat. Spousta  zraněných či nemocných, kteří ani nejeli nás možná připravilo alespoň o 
šanci nějakou získat. Turnaj probíhal nezvykle rychle, rozhodování bylo vesměs v pořádku 
(až na zápas s Jitkou), ale celkový dojem zkazil finálový blok, který trval skoro stejně dlouho 
jako základní část.  
 
 
 
Zpracoval: Štefánik Jan 


