
ZPRÁVA Z TURNAJE 

 

Dne 25.09.2010 se Extraligové družstvo mužů 1. Judo Clubu Baník Ostrava o.s. zúčastnilo 
v Plzni 3.kola  nejprestižnější soutěži družstev mužů v judu  - Extraliga 2010. 

 Do Plzně jsme odjeli bojovat společně s družstvy z Mělníka, Brna a domácí Plzně na první 
část dvoukolového  klání o setrvání v této soutěži i pro příští rok 2011. Turnaj proběhl v komorním 
prostření malé sportovní haly v centru Plzně. V týmu panovala výborná a uvolněná atmosféra. 
V prvním utkání jsme nastoupili proti SKKP Brno. Neuběhlo snad ani 10 minut zápasu a Brno leželo 
na lopatkách - 4 rychlé ipony jen potvrdily pohodu v našem týmu. S Brnem jsme si nakonec poradili 
hladce a nad očekávání 6:1.  

Také ve  druhém zápase nás čekal neméně kvalitní soupeř z Mělníka, který tvořili judisté 
posbíraní ze všech koutů naší republiky, ale navíc také  posilou z Holandska.  Po nervózním začátku, 
kdy se oba týmy tahali o každý bod,  jsme nakonec větší bojovností dokázali  Mělník  porazit 4:3.  
V posledním zápase proti favorizované Plzni dostali šanci i ostatní členové našeho týmu, kteří zatím 
získávají potřebné extraligové zkušenosti . Na úplný závěr  jsme s Plzní prohráli 2:5. Možná to vypadá 
jako špatný výsledek, ale Plzeň v současné době disponuje  s vynikajícími lehkými vahami, jako 
například David Pulkrábek, který je letošním vítězem Olympiády mládeže v Singapuru. 

Plzeňský tým nakonec ze 6-ti body ovládl  celé kolo a zaslouženě zvítězil, druhý skončili z 5-ti 
body Baníkovští muži, za nimi pak Mělník se 2 body a k sestupu se přiblížilo Brno, které nezískalo ani 
bod, protože prohrálo všechny svá utkání. 

 O nečekaný vynikající výsledek se zasloužili :  / seřazeni podle vah  / 

Kohn Pavel, Kohn Tomáš, Hanzel Martin, Jelínek Jaroslav, Holý Martin, Podzidajev Jegor, Rak 
Lukáš, Verner Přemysl, Štefánik Jan, Schoffer Radim a Martínek Roman.  

Nezbývá než doufat, že tento úspěšný výsledek Baníkovského juda zopakujeme i na posledním         
4. kolem této soutěže, které se koná 30.10.2010 v Mělníku, a tím si zajistíme  účast v Extralize 2011. 

 

zpracoval : Martínek Roman, vedoucí trenér Extraligy 


