
ZPRÁVA Z TURNAJE 

KRAJSKÝ PŘEBOR MLÁĎAT 

Karviná                                                                                                                                                      06.11.2010 

 

Výsledky našich judistů 

  

Pavlica Lukáš   24,5 kg   závodníků 7  bez umístění 

- Sembol  00:07 
- Spilka   00:10 
- Koloušek  00:10 
 
Častá absence a neukázněný přístup v tréninku se projevily na výkonu, škoda !!! 
 
Labský Ondřej   29 kg   závodníků 13  1. místo 
 
- Lamich  10:00 
- Milo   10:00 
- Šejda   10:00 
 
Soustředěný výkon spojený s použitím naučených technik…není co dodat, pochvala !!! 
 
Šejda Ondřej   29 kg   závodníků 13  2. místo  
 
- Wantulog  10:00 
- Čudek   10:00 
- Labský  00:10 
 
Pěkné bojové judo, jen ve finále nestačil na kolegu z klubu Ondru, pochvala !!! 
 
Müller Vojtěch   29 kg   závodníků 13  9. místo  
 
- Vosáhlo  10:00 
- Čudek   00:10 
- Andruško  00:10 
 
Snažil se, doporučuju více agresivity !!! 
 
Kabašta Roman   29 kg   závodníků 13  9. místo  
 
- Kudec   10:00 
 
Roman jednou prohrál a pak se z turnaje vypařil…prý rodinné problémy !!! Turnaj přípravek by nebyl marný !!! 
 
 
 
 
 
 



Kocman Petr   31,9 kg   závodníků 12  7. místo  
 
- Hrena   10:00 
- Hromjak  00:10 
- Káňa   00:10 
 
Petrovi se moc nedařilo, chyběla větší vůle po vítězství, kterou má !!! 
 
Kresta Matěj   34 kg   závodníků 9  1. místo 
 
- Kisza   10:00 
- Petričák  10:00 
- Holeček  10:00 
- Janásek  10:00 
 
Matěj dělal to, co měl a výsledek se dostavil. Ukázalo se, že když je v klidu, tak je v pohodě, pochvala !!! 
 
Romba Jan   34 kg   závodníků 9  7. místo 
 
- Holeček  00:10 
- Mickstein  10:00 
- Petričák  00:10 
 
Honzík se snaží, ale chce to více použít ruce a trpělivosti a píle a úspěch se dostaví !!! 
 
Franek Patrik   38 kg   závodníků 9  5. místo 
 
- Lisník   00:01  
- Böhm  00:10 / výkon hrubě ovlivnily obě rozhodčí, které dali neoprávněně yuko svému 

závodníkovi, byl to vůči Patrikovi nefér !!! tímto špatným rozhodnutím zásadně ovlivnily zbytek 
utkání !!! 

- Sochr  10:00 
- Novák  10:00 
 
Patrik se pral dobře, nebýt prohry s Böhmem, byla by medaile, škoda !!! 
 
Klása Václav   38 kg   závodníků 9  bez umístění 
 
- Kittel  00:10 
- Chlopčík  00:10 
- Buch Matěj  00:10 
 
Vašek na své soupeře neměl, začal bych turnajem přípravek…to není ostuda, každý benjamínek jím prošel !!! 
 
Král Jan   42,4 kg  závodníků 13  1. místo 
 
- Krček  05:00 
- Dvořáček  10:00 
- Rovenský   10:00 
 
Honzík potvrdil dlouhodobou formu a vybojoval zaslouženě zlato, pochvala !!! 
 
 



Krček Adam   42,4 kg  závodníků 13  3. místo 
 
- Ševeček  01:00 
- Král   00:05 
- Windenka  10:00 
- Jarolím  10:00 
 
Adamovi chybí větší klid na utkání, často se nechá unést vývojem zápasu a diskutuje, jinak to nebylo špatné. 
 
Rovenský Ondřej  42,4 kg  závodníků 13  2. místo 
 
- Walica  01:00 
- Jarolím  10:00 
- Král  00:10 
 
Ondra svou bojovností dokazuje, že jde výkonnostně nahoru, což potvrdil na tomto turnaji, pochvala !!! 
 
Dvořáček Adam  42,4 kg  závodníků 13  3. místo 
 
- Gajdušek  10:00 
- Widenka  10:00 
- Král  00:10 
- Pavlica  10:00 
 
Adam udělal jednu chybu a to ho stálo lepší umístění, jinak podal pěkný výkon, škoda 
 
Pavlica Tomáš   42,4 kg  závodníků 13  5. místo 
 
- Mucina  00:10 
- Krištofík  10:00 
- Walica  10:00 
- Dvořáček  00:10 
 
To samé co u bráchy, škoda !!! 
 
Pupakis Sotirios  51 kg  závodníků 6  2. místo 
 
- Škvariák  10:00 
- Iwanczuk  00:01 
- Balasz  10:00 
- Zuštík  00:05 
 
Soti, možná to je hodně ostré, ale postoj je strašný, na tréninku se pereš perfektně, proč ne na závodech? Vždycky tě 
ne waza nezachrání, doufám, že příště mě mile překvapíš !!! 
 
Pracuchová Zuzana  25 kg  závodnic  2  1. místo 
 
- Hýlová  10:00 
                           10:00 
 
Škoda, že neměla více závodnic, suverénní výkon, pochvala !!! 
 
 



Macháčková Kateřina  27 kg  závodnic  2  1. místo 
 
- Ondráčková   10:00 
                            10:00 
 
Škoda, že neměla více závodnic, suverénní výkon, pochvala !!! 
 
Martínková Adéla  51 kg  závodnic 4  3. místo 
 
- Škrobánková  00:10 
- Szokalová  00:07 
- Gregušková  10:00 
 
U Adély byl vidět respekt s těžších soupeřek, který se projevil ne jejím nevalném výkonu. Snad si vzpomene na své 
výborné výsledky z 1 poloviny roku, kdy dokázala porážet i kluky…uvidíme !!! 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr : 
 Turnaj proběhl v malém komorním sále na dvou tatami, organizačně i přes nevalné podmínky dobře 
zvládnutý,rozhodčí, až jeden zkrat dvou rozhodčích ze Stonavy na dobré úrovni. Turnaje v Karviné jsou známé svými 
cenami pro děti a i dnes tým kolem Petra Rabase nezklamal a vystavil všem pamětní list na tento mistrovský turnaj.  
Díky tomuto bylo ve 14h po všem a všichni ti, co se umístili, dostali mimo diplomu i pěknou medaili. Jen mi tam 
chybělo slavnostní vyhlášení, které si myslím na takovýto turnaj patří. 
 
 
 
 
 
 
 
v Ostravě dne 06.11.2010                       zpracovali :       Martínek Roman 
                                       Macháček Leoš 
 
  
 
 
 
   


