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Starší žíci a žákyně 
 
KRÁL JAKUB:  +73kg    3 závodníci   2. Místo  
    0:10 Jucheckí Bogusz  (Polsko Pantera)  
    10:0 Procháska Adrian (Polsko Pantera)  
 
Kuba ve své váhové kategorii chytil dva vysoké kluky, ale ne tak těžké. V první zápase se 
celý protrápil a nebyl schopný svého soupeře hodit, i když měl značnou váhovou převahu a 
nakonec se hodil sám, na záda. Druhý zápas už bylo o něčem jiném, to už Kuba hodil 
nádherné harai-goši za necelých 20 vteřin.  
Kuba dělá neustále stejné chyby v úchopu, i když mu to neustále připomínáme a na to si i 
prohrává své zápasy.  
 
SELECKÝ LUKÁŠ  60kg    4 závodníci  1. Místo  
    5:0 Kalis Julien (Berlín) 
    10:0 Bednařík Petr (1JCBO) 
    10:0 Gastun Mecob (Berlín) 
 
Lukáš z důvodů, že ve své váhové kategorii byl sám, tak jsme se domluvili, že ho posuneme 
do vyšší váhové kategorie, ať se popere. V prvním zápase se pral celé 3 minuty, šlo vidět, že 
jeho soupeř je o dost těžší, než je Lukáš sám. Celý zápas byl vyrovnaný ani jeden ze soupeřů 
se nemohl hodit, až v poslední půl minutě Lukáš hodil Juliena na yuko a to si už poslední půl 
minuty pohlídal. V dalším zápase nastoupil proti Bednaříkovi, tento zápas byl velice rychlý, 
když nastoupení Lukáše do ouči-gari a Petr ho chtěl kontrovat, tak to nedotočil a spadl na 
ipon. Ve třetím zápase Lukáš už zkoušel různé chvaty, co jsme si řekli a nakonec svého 
soupeře zahodil na krásnou ura-nágu. Ač Lukáš nejel svou váhovou kategorii, skončil první a 
předvedl pěknou práci, tak gratuluji. 
 
BEDNAŘÍK PETR  60kg    4 závodníci  3. Místo  
    1:0 Gastun Mecob (Berlín) 
    0:10 Selecký Lukáš (1JCBO) 
    0:10 Kalis Julien (Berlín) 
V prvním zápase Petr vyhrál na praporky díky své aktivitě, i když byl celý zápas aktivnější, 
nemohl svého soupeře hodit. Petr zkoušel různé chvatové kombinace musím ho pochválit i za 
výbornou práci aši-wazy. Ve druhém zápase nastoupil proti Lukášovi Seleckému a tento 
zápas jsem již popsal u Lukáše. A v posledním smolném zápase si Petr nedal pozor na krk a 
jeho soupeř jej uškrtil.  



U Petra jsem si všiml, že potřebuje zesílit zádové svalstvo. Bavil jsem se i s jeho otcem a on 
sám říkal, že měl Petr problémy se zády. Bylo by dobré, když je teď po sezóně, aby mu byl 
vyhotoven tréninkový plán na zesílení zad.  
 
OCHMAN MAREK:  50kg    5 závodníků  2. Místo 
    10:0 Eliáš Petr (Hulín) 
    0:10 Gödelitz Fabian (Berlín) 
    10:0 Osnycky Anton (Polsko Panter) 
    10:0 Tománková Lucie (1JCBO) 
Marek v prvním zápase byl velice aktivní, střídal škálu chvatů a to se mu také povedlo, když 
hodil tomoi-nágu na wazari a za okamžik svého soupeře hodil na kontra chvat opět na wazari. 
V Druhém zápase tolik štěstí neměl, jeho soupeř jej hodil z počátku zápasu na youko a přešel 
okamžitě do držení, z kterého se Marek již nedokázal dostat. Ve třetím zápase Marek po 
krásném přechodu na zem nasadil škrcení a zápas tak skončil po necelých 30 sekundách. 
Posledním zápase nastoupil proti Lucii Tomankové, která do této váhové kategorie byla 
přiřazena, protože ve své váze neměla žádnou závodníci. Ten to zápas Marek vyhrál na 
držení.  
 
TOMÁNKOVÁ LUCIE: 50kg    5 závodník ů  4. Místo  
    0:10 Eliáš Petr (Hulín) 
    10:0 Osnycky Anton (Polsko Panter) 
    0:10 Gödelitz Fabian (Berlín) 
    0:10 Ochman Marek (1JCBO) 
Lucie ve své váhové kategorii 44kg neměla žádnou závodnici, tak jsme se dohodli, že pojede 
s hochy 50kg. I když to nebyla její váhová kategorie a ani dívky, tak Lucie předvedla 
poměrně pěkný výkon a nedala klukům nic zadarmo, za to jí musím, pochválil.  
 
TOMÁNKOVÁ LUCIE: 44kg    0 závodnic  1. Místo  
 
VILÍMEK PATRIK  42kg    4 závodníci   2. Místo 
    10:0 Rebl Pavel (Mohelnice) 
    0:10 Faco Wladislav (Berlín) 
    10:0 ???????????? 
V Patrikové váze byli velké zmatky, kvůli jedné holčičky, protože se stále nevědělo, jestli se 
bude prát s klukama nebo ne, nakonec se prala, ale nějak mi unikla, za to se omlouvám.  
Patrik v prvním zápase prohrával od první půl minuty a doháněl 7 bodovou ztrátu, kterou 
postupně dohnal svou aktivitou a nakonec tento zápas vyhrál na praporky. Ve druhém zápase 
prohrál s Vítězem této váhové kategorie na ipon, když Patrika hodil na seio-nagu . 
V posledním zápase Patrik nastoupil proti neznáme dívce, kterou porazil na držení. 
 
 
 
 
 



Mladší žáci žákyně 
 
PÁTEK JAN   55kg    5 závodníků  2. Místo 
     10:0 Kafka Ondřej (Olomouc) 
    10:0 Wewetzes Tim (Berlín) 
    0:10 Plátek Vojta (Mohelnice) 
    10:0 Kazalski Pawek (Polsko Pantera) 
U Honzy nejde ani nic podotknout krom toho, že své vyhrané zápasy vyhrál vcelku rychle do 
20 vteřin. A třetí zápas prohrál s vítězem své váhové kategorie na kontra chvat. Gratuluji ke 2. 
místu.  
 
CHWASTARZOVÁ ALENA 44kg   2 závodnice  2. Místo 
    5:0 Charlotte Lan (Berlín) 
    0:10 Charlotte Lan (Berlín) 
Alena měla pouze jednu soupeřku ve své váhové kategorii, ale pořadatelé tam nechtěně 
přiřadili jednu závodnici, která tam vůbec neměla byt, a tento zápas se anuloval.  
Alena 2x nastoupila proti Charlotte Lan a poprvé vyhrála na youko, když Alena hodila Lan na 
osoto-gari a pak si toto vedení udržela. Po druhé Alena udělala chybu spadla a Lan ji udržela 
na osei-komi. 
 
DÜRRER ROBER  38kg    5 závodníků  5. Místo 
    0:1 Sejkora Ondřej (Broumov) 
    0:10 Žurek Tomáš (Hulín) 
    0:1 Stepinsky Tomasz (Polsko) 
    0:1 Bank Bartomiej (Polsko) 
Robert tyto závody měl smolné. Všechny zápasy byl velice aktivní a rvavý, ale štěstí mu 
nepřálo a prohrával na praporky, krom jednoho zápasu a to druhého, který prohrál na držení 
na zemi. Na Robertovi jde vidět, jak mu chybí ježdění po závodech kvůli zkušenostem. 
Robert má tu chuť se rvát, dává do těch zápasu vše, jen ta zkušenost mu chybí.    
 
 

Celkové hodnocení: Tohoto turnaje se zúčastnilo překvapivě málo závodníků. Jak bylo 
nahlášeno mezinárodní účast tak se i stalo, byli tam jak závodnici z Německa tak i z Polska 
jen byla škoda, že více dětí bylo ze zahraničí než z Česka. Kvůli tomu se obávám, že příští rok 
nebude taková účast.  
V celkovém počadí týmu jsme skončili na 3 místě a tím bych chtěl pogratulovat dětem a 
poděkovat  rodičům, kteří nás doprovodili na tyto závody a podpořili a to jsou pan Selecký, 
Ochman, Tománek, Král, Chwastarz, Dürrer, Bednařík. 
 
 
 
 
Vypracoval: Richard Šeděnka 


