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Závodníci: 

T  OMÁNKOVÁ LUCIE  :   -52 16 závodnic 2. místo

10:0 Karlíková SOUB

10:0 Krouská JKJN

10:0 Landová JKKL

0:10 Merklová HJM

Lucka nám opět  brnkala na nervy.  V prvním zápase asi ještě  spala a nechala se hodit  na

wazzari.  Potom  se  konečně  probrala  a  hodila  soupeřku  na  ipon.  V dalších  zápasech  se

prosadila  svým klasickým  (vychcaným)  stylem,  kdy soupeřku nechá dělat  a  čeká na její

chyby. Chtělo by to více aktivity. Ve finále nestačila na Merklovou. Zbytečeně z ní má strach.

Kdyby zapracovala na úchopu, tak ji musí v pohodě uhlídat.

LUKÁŠ DOMINIK:  -46 18 závodníků 3. místo

10:0 Moravec JBBR

0:10 Polívka SOPV

10:0 Hájek JCDO

10:0 Kasik SOZD

10:0 Mitáček JKJN

Dominik v první zápase nastoupil proti Moravcovi a tento zápas zvládl takticky velmi dobře a

bez chyb a po první minutě svého soupeře zahodil na ipon. V druhém zápase nastoupil proti



Polívkovi a svou zbrklostí a chybou se nechal okontrovat, když v první minutě zvolil špatnou

techniku a to uchimatu a to na mnohem vyššího soupeře než byl on sám. Polívka jej podtočil

pod sebou a okontroval Dominika. Dominik už měl postup do opravných bojů jistý, tak jsme

se soustředili na další zápasy.  V opravných zápasech Dominik neměl sebemenší problém se

svými soupeři. V posledním zápasu nastoupil proti Mitáčkovi, očekávali jsme od toho zápasu,

že bude velmi takticky a těžký, ale mýlili jsme se. Dominik svého soupeře dostal krásně do

pohybu a okamžitě toho využil krásnou tomoenagou a hodil ho na ipon. Dominik ač dlouho

nebyl  na  závodech  a  v této  váhové  kategorii  moc  nestartoval,  obstál  v ní  dobře.  Kdyby

neudělal v druhém zápase chybu, mohl by pomýšlet výše, i tak gratuluji k 3 místu. 

TEMPÍR PETR: -46 18 závodníků            bez umístění

0:10 Stacho DDMK

Péťa  nastoupil  do  zápasu  s laxním přístupem .  Je  to  zřejmě  jeho  styl,  snaží  se  soupeře

ukolébat. Zde se mu to ale nepodařilo a nechal se uškrtit. Soupeř ho do orpav nevytáh a Péťa

zkončil.

OCHMAN MAREK: -50 30 závodníků            bez umístění

0:1 Masek VTZC

Marek měl smolně jen jeden zápas, který prohrál na praporky. Utkání bylo velmi vyrovnané a

plné chvatů z obou stran. Marek měl spoustu krásných příležitostí svého soupeře hodit, měl

ho tak zvaně na lopatě ale v poslední fázi chvatu se nedotočil a vždy jeho pokus o hod skončil

neúspěšně. 

SELECKÝ LUKÁŠ:  -55 22 závodníků 2. místo

5:0 Marek HKV

5:0 Panfili SKKP

5:0 Pichler JCPL

0:1 Švec JKCH



Lukáš po dlouhé zdravotní pauze předvedl velmi pěkné judo, i když šlo vidět, že mu chyběla

fyzička. Tak všechny zápasy zvládl takticky na výbornou. V prvních třech zápasech ukázal

aktivní judo, své soupeře byl  schopen hodit a pohlídat si vedení v zápase velmi úspěšnou

kumikatou. Ve finále narazil na jednoho z hlavních aspirantu na zlato a to Švece. V tomto

zápase  byl  Lukáš  na  pohled  aktivnější,  ale  nedokázal  Švece  hodit  a  naopak  Švec  byl

pasivnější  v zápase,  ale  dokázal  Lukáše  hodin  2x   jen  na břicho  a to podle  nás  trenéru

rozhodlo nad výrokem rozhodčích, že Lukáš prohrál na praporky 2 ku jedné. Gratuluji, ke

krásnému 2. místu. 

SLANIČKA JAN: -55 22 závodníků 7. Místo

10:0 Krejčí 16MO

0:5 Švec JKCH

10:0 Urbanek JKJJ

10:0 Typl SOCT

0:10 Moravec SOPV

Honza již ze startu chytil velmi těžký los. V prvním zápasu Honza vyhrál  kvalitní  práci na

zemi, kde svého soupeře udržel. V druhém zápasu nastoupil proti již úřadujícímu mistru ČR

Švecovi. Tento zápas byl velmi vyrovnaný. Honza byl celou dobu aktivnější a střídal chvat za

chvatem. Švec si však všechny útoky pohlídla a čekal na Honzovou chybu a ta bohužel nastal,

tehdy, když honza se vracel z chvatu a Švec toho využil a hodil Honzu na youko. Tuto ztrátu

již Honza nedokázal dohnat a prohrál na 5 pomocných bodů. V dalších dvou zápasech honza

nastoupil do 3 opravných zápasu. V prvních dvou šel nekompromisně za medailí a vyhrál je

jednoznačně první na krásnou seoinágu a druhý opět na držení na zemi. V poslední zápase

nastoupil proti Moravcovi a tento zápas udělal chybu a upadnul si na youko. Pod nátlakem už

tento zápas nedokázal otočit a prohrál tím skončil na sedmém místě. 

KRÁL JAKUB: +73 12 závodníků 7. Místo



10:0 Ortinsky SKPB

0:7 Hordejcuk SOCT

0:10 Kabourek JCDO

Kuba se první zápas dobře připravil, se soupeřem neměl větší problém, v 2. Zápase si vlastní

chybou upadl na wazari, Manko se snažil stáhnout, leč zachoval chladnou hlavu a nehnal se

bezhlavě  do  chvatů,  nepodařilo  se  mu  soupeře  hodit.  V opravách  při  soupeřově  snaze

okontrovat Kubův chvat, se Kuba zranil a soutěž pro něj zkončila.

Závěr: Na  závěr bychom  chtěli poděkovat  všem  zúčastněným  rodičům  a  to  panu

Tománkovi, Seleckému, Slaničkovi, Královi, Ochmanovi a paní Ochmanové za psychickou

podporu. A všem naším borcům za předvedené výkony a gratulujeme k získaným medailím. 

Vypracovali:  Janovský, Šeděnka 


