
ČP BRNO 
Dorostu, mužů a žen 

18.9.2010 
 
Vedoucí trenér: Radislav Borbély  
 
Muži a ženy 
 
66 kg Kohn Pavel     0/1  bez um.  28 závodníků 
 Klemenc   Slovinsko  0:10 
 
73 kg Jelínek Jaroslav    0/1  bez um.   
  
70 kg Langhammerová Jitka   3/2  3.místo  5 závodnic 
 Turečková Kostice  10:0 
 Haberle Zagreb   10:0 
 Komošiová Slovensko  0:10 
 Kulová  Dědice   10:0 
 Blahová Žďár n/S  0:10 
Jitka udělala 3 dobré a 2 mizerné zápasy. V bojích útočila a vyhrávala. Své špatné chvilky si vybrala hned 
v prvním úchopu. V boji o 3.místo ji vyhlásili nečekaně a na zápas šla nekoncentrovaná. Soupeřka si také 
ale začátek unesla lépe. 
 
 
DOROSTENCI 
 
60 kg Lukáš Patrik      4/1  3.místo  24 závodníků 
 Hvízda    SKKP Brno  10:0 

Habán  JC Plzeň  0:10 
Posmyk Ž.Hranice  10:0 
Jirouš  N.Bydžov  10:0 v GS 
Černý  Mělník   5:0 

 
Pochvala za koncentrovaný a bojovný výkon. Výborně se pral i s Habánem. Tam se pral celou dobu 
vyrovnaně.  V poslední minutě se zbytečně pokusil o SMG a Habán kontroval TGU. Pak Patrika chytil do 
držení, které Paťa pro křeče vzdal. Křeče do lýtka dostával v průběhu celého zápasu. Přemýšleli jsme, zda 
pokračovat v dalších bojích a Patrik se rozhodl to zkusit. V dalších bojích si poradil s velmi kvalitními borci 
a budeme uvažovat zda v této kategorii nezůstat. 
 
60kg Šmehlík František    0/1  bez um. 

Horyna Mělník   0:10 
 
Franta absolvoval velice kvalitní letní přípravu. Ta však nezaručuje automaticky kvalitní výkon. Do zápasu 
šel nekoncentrovaný a jeho laxní nástup byl po zásluze potrestán WZ. Horyna pak vedení takticky držel a 
Franta se nedokázal už dostat do obvyklé technické pohody a tlaku. V závěru zariskoval a na stejný kontr 
jako v začátku upadl. 
 
60 kg Svoboda Jiří     1/2  9.místo 
 Jurka  Ž.Hranice  0:10 
 Hoskovec SKKP Brno  7:0 
 Hozák  Litoměřice  0:10 
 
Jirka nastupoval po nemoci a zvažovali jsme, zda má vůbec jet. V prvním zápase si neporadil s velice 
dobrým Jurkou. V dalším zápase zvítězil na 7 na nožky. Pak šel s účastníkem MED Hozákem a přes velice 
sympatický výkon prohrál po chybě na škrcení. 



 
73 kg Hefka Jan     3/2  5.místo  26 závodníků 
 Varsnik Slovinsko  10:0 
 Šuta  Ž.Hranice  10:0 
 Zilka  Slovensko  10:0 
 Petr  SKKP Brno  0:10 
 Fekonja Slovinsko  0:10 
 
První 3 zápasy suverénně vyhrál na nožky. Perfektně se orientoval a dobře reagoval.  Velice dobře se pral i 
se sedmým z letošního MED Petrem z Brna. V jednu chvilku dokonce museli rozhodčí na poradu 
k hlavnímu, protože to vypadalo na ippon na kontr pro našeho závodníka. Brňák v Brně však nemohl hned 
tak prohrát ☺ Rozhodčí Nachtigal rozhodl, že akce neplatí. Posléze Petr stupňoval útoky a hodil Hafana 2 
krát na OUG na 7 a byl konec. O 3.místo kontroval Slovinec velice rychle útok UMA podtočením. Přes to 
musím Hafana pochválit za předvedený výkon. Kdyby ještě k tomu začal trénovat, tak by to opravdu 
nemuselo být špatné ☺ 
 
81 kg Pavlík Ondřej    0/1  bez um.  13 závodníků 
 Mrva  USK   0:10 
 
73 kg Kotyk Tomáš     0/2  bez um.  7 závodníků 
 Oravec  Bratislava  0:10 
 Hloch  JK Olomouc  0:1 
 
Oravec je zkušený reprezentant a tam se na Koťase nezlobím. V zápase s Hlochem však nevlezl do jediné 
techniky. Schází odvaha jít naplno nebo jakkoliv jinak do chvatu. 
 
+90 kg Pravda Jan     5/0  1.místo   6 závodníků 
 Tabulka zůstala u otce, a jelikož na webu výsledky nejsou, nezbývá než jen Honzu pochválit za 
předvedený výkon. Starosti měl jen s Robem. To je menší, pohyblivý soupeř, se kterým Pravdič neumí. 
Když si to srovná v hlavě a nebude z toho šílet ,tak ho časem přejede. 
 
 
 
Závěrem: 

Kvalitní, poměrně dobře obsazený turnaj. 5 tatami bylo postaveno do písmene U. Hala byla veliká a 
v hledišti bylo dost prostoru pro diváky i závodníky. Zázemí pro všechny bylo také perfektní. Musím 
pořadatele za organizaci pochválit. Rozhodčí měli k dispozici kamerový systém u všech tatami a snažili se 
jej využívat. Nevhodný byl občasný zásah hlavního instruktora a změna rozhodnutí třeba po 3 minutách boje 
na základě pečlivého rozboru situace. Přesto nebyli diváci a závodníci vždy spokojeni. 

Bohužel nemám všechny výsledky a na webu nejsou, takže neznám všechny výsledky ostatních 
závodníků SCM a SG. Jen tedy z hlavy: 60kg Jurka SCM 2.místo, 60 kg Tatarin DL 7.místo. 73 kg 
Klammert SCM 1.místo, 52 kg Holčáková SCM 3.místo. Tuším, že vyhrál Petzuch DL  svoji váhu, Kozma 
SG 3. nebo 5.,  Kičmer SCM postupoval daleko v 73 mužů. 

Chtěl bych také poděkovat všem rodičům kteří se podíleli na dopravě na turnaj a domů. Turnaj 
končil kolem 19.30 

 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Radislav Borbély 
 


