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Trenéři : Boháčová Míša a Macháček Leoš 

Výsledky našich závodníků 

Mini   Benjamínci   

Hrtus Rostislav 4V/0P závodníků celkem 6 30kg 1. místo.
Šikovný a bojovný klučina. 

Franek Adam  3V/1P závodníků celkem 5  34kg 2. místo.
Pral se jako lev, ale vítězství si přece jen odnesl lepší soupeř. Adámku vydrž.
 

Benjamínci

Pavlica Lukáš 1V/2P celkem závodníků 9 25kg 5. místo
Lukášek nastupoval hodně roztěkaný do závodu. Dělalo mu problémy se na zápas soustředit. Boj o
třetí místo nakonec prohrál. Je vidět, že tréninku je třeba věnovat více času.

Pracuchová Zuzka 3V/0P celkem závodnic 4 do 26kg 1.místo
Zuzanka měla opětovně  svůj  den, kdy své soupeřky jasně převálcovala.  Není co dodat. Obrovská
pochvala.
 
Večeřová Andrea 0V/2P celkem 6 závodnic do 33kg bez.
Andrejce ještě chybí ta dravost. Přistupuje s obrovskou obavou na tatami. Na tom ještě musíme hodně
zapracovat. Andrejko nic se neboj, my to zvládneme.
  
Labský Ondřej 2V/1P celkem závodníků 11 32 kg 2. místo 
Ondra je dobrý borec, předvádí pohledné judo, střídá techniky v postoji s přechodem do ne waza. Jen
mu uteklo finále, kde s Witkowskim z Polska prohrál. Ale jinak veliká pochvala. 

Mojžíšek Lukáš 0V/1P celkem závodníků 10 bez.
Lukáš měl smůlu. První zápas prohrál a soupeř jej už nevytáhnul. Nevadí, příště to snad bude lepší.
 
Kresta Matěj 3V/1P celkem závodníků 10 40kg 3.místo 
První  zápas  nešťastně  prohrál,  kdy  pak  srdnatě  bojoval  a  zaslouženě  si  vybojoval  třetí  místo.
Zasloužená pochvala. 

Pavlica Tomáš 2V/0P celkem 7 závodníků 44kg 1.místo
Přestože Tomovi se podařilo ve své kategorii vyhrát, je vidět a na něm znát absence na tréninku. Jinak
pochvala. 

Král Jan 3V/0P celkem 4 závodníci nad 48kg 1.místo
Honza šel  do toho jako lev.  Také zaslouženě  všechny své  soupeře zdolal  na  plný počet  bodů  a
zaslouženě vyhrál. Veliká pochvala.
 



Mladší žáci 

Prošek Marek 2V/1P 3.místo, Prošek Martin 1V/2P 5.místo, Vojtěch Müller 0V/2P bez., Kabašta
Roman 0V/2P 5.místo, 30kg celkem 7 závodníků
Marek a Martin byli poprvé na takovém turnaji, kdy oba si zaslouží velkou pochvalu za bojovného
ducha. Vojta měl  smůlu.  První  zápas prohrál  a do druhého nestihnul  nastoupit  a tak skončil  bez
umístění. Marek a Martin nakonec svedli boj o třetí místo, kdy Marek zaslouženě vyhrál. Roman svedl
boj o třetí místo, ale zápas mu nevyšel. Nevadí, příště to bude lepší.

Macháčková Kateřina 2V/1P celkem 4 závodníci 31 kg 2. místo
Kačka ve své váze do 28kg nikoho opět neměla, tak podstoupila váhu do 31kg. Srdnatě zabojovala a
zaslouženě má druhé místo. Pochvala, ale je ještě, co dohánět.

Šejda Ondřej 1V/2P celkem 10 závodníků 34kg 5.místo
Ondra předvedl bojovného ducha. Je na něm znát, že se teprve rozkoukává v mladších žácích. 
Vydrž Ondro!

Franek Patrik 2V/2P celkem 16 závodníků  38kg 5.místo
Patrik by měl změnit svůj styl jinak jej budou rozhodčí diskvalifikovat. První zápas prohrál a v baráži
opět předvedl to samé, za co byl na Českém poháru diskvalifikován. Nelze se stavět při házení soupeřů
na hlavu a to musí pochopit.   

Rerichová Majda 2V/1P celkem 8 závodnic 41 kg 2. místo 
Majda předvedla konečně i jiné judo, než které předváděla doposud. Dvakrát krásně zvítězila na ippon
technikou Ushiro-goshi. Pochvala.

Hurník Tomáš 0V/1P celkem 16 závodníků 42kg bez.
Chce to zapracovat na technikách jak na tréninku, tak i pak v zápase. 

Kubala Denis 0V/1P bez., Krček Adam 0V/1P bez., Rovenský Ondřej 2V/2P 5.místo 46kg celkem
14 závodníků.
Na Denisovi je vidět, že nejezdí na závody, kdy mu schází i ta dravost. Adamovi turnaj vůbec nevyšel.
Ondřej se  pere v kategorii jako by ani  nebylo na něm znát, že přešel z benjamínků. Pěkný výkon.
Pochvala.

Martínková Adéla 1V/1P celkem 3 závodnice 2.místo 48kg
Aduša je nějaká zakřiknutá. Předvádí úplně jiné judo než v Třinci. První zápas při technice tomoe nage
si lehla soupeřce na zem a ta ji obešla a na zemi již udržela. Druhý zápas vyhrála jen díky tomu, že
soupeřka sama upadla. Je třeba zapracovat na osobní technice a hlavně meprovádět techniky, které jí
nejdou.

Polášková Kristýna 2V/0P celkem 3 závodnice 1.místo nad 48kg
Krista zaslouží pochvalu. Obě soupeřky jasně převálcovala. Jen tak dál.

Šmuk Petr  1V/2P  bez.,  Mutina Daniel  0V/2P  bez.,Večeřa Jakub  2V/1P  3.místo 50kg celkem 8
závodníků.
Všichni předvedli bojovný výkon, trochu ještě zapracovat na osobní technice a správnost provedení.
Jinak si zaslouží pochvalu. 
 
Motyčka Radim 1V/1P 3.místo, Pupakis Sotirios 2V/1P 2.místo, celkem 7 závodníků 55 kg 
Soti začíná nacházet své dny. Je však na něm ale znát jeho absence na tréninku. Jinak si zaslouží
pochvalu. Radim první zápas prohrál a pak si ale nenechal utéct třetí místo. Také pochvala. 



Starší žáci 

Chwastarzová Alenka 4V/0P celekem 5 závodnic  48 kg 1. místo 
Ve své váze jasně dala soupeřkám najevo, kdo je lepší. S byť  drobnými chybičkami, ale vyhrála a
zaslouženě obsadila  první místo. Obrovská pochvala.

Selecký Lukáš 3V/0P celkem 4 soupeři  55 kg 1. místo 
Lukáš první zápas vyhrál s přehledem, kdy pro zranění soupeře a následného odstoupení ze závodu
nemusel jít další dva zápasy a tyto vyhrál. 

Tománková Lucie 2V/1P celkem 4 závodnice 57 kg 2. místo 
Lucku úplně pohltila puberta, kdy přistupuje k judu hodně flegmaticky až apaticky. Nemá snahu ani
na tatami vyhrát. Čekal bych od ní kvalitnější výkon. Lucie, Lucie
 
Bednařík Petr 3V/1P 2. místo, Pátek Jan 1V/2P, Slánička Jan 1V/2P 60kg 5. místo celkem 9
závodníků
Všichni tři chtěli vyhrát, ale nevyšlo jim to. Arnošt se zbytečně hrbil před soupeři, kteří toto využili ve
svůj prospěch. Sláňa pak v boji o třetí místo chtěl opakovaně  na soupeře uplatnit techniku tomoe
nage, kdy tato spíše přešla v sumi gaeshi, ale dopadlo to stejně jako u Adély. Soupeř toho využil a
Honzu udržel.  Petr pak ve finále nestačil na Lipu.

Haničáková Lucie 1V/1P celkem 3 závodnice 2.místo nad 60kg
Lucinka se hodně snažila a ta snaha se jí nakonec vyplatila. Nestačila však na o hodně lepší soupeřku
Dužíkovou. 

Král Jakub 4V/0P celkem 5 závodníků  1.místo
To samé co u Lukáše. První zápas s přehledem vyhrál a ostatní jeho soupeři, jak ho viděli, tak to
vzdali. Kubík se ani nezapotil. 

 
Závěr : 
Turnaje s zúčastnili závodníci z okolních klubů, Polska a Slovenska. Celkem se sešlo 330 závodníků.
Náš klub reprezentovalo 37 borců, kteří zápasili na 4 tatami a závody probíhaly v rychlém sledu. 
Rozhodčí rozhodovali na úrovni, kdy však jim chybělo rozdělení před závodem a domluva o tom jaká
jsou stanovena pravidla.  Několikrát  špatně  rozhodli,  co je  tatami a  co je již  mimo  tatami,  když
přerušili  zápas.  Některým našim zkušeným závodníkům  turnaj  vyloženě  nesedl, ale mají právo na
menší výpadek. 
V soutěži družstev jsme obsadili 2. místo. 
Závěrem chci upřímně poděkovat všem, kteří se nemalou měrou podíleli na hladkém průběhu turnaje a
také rodičům, kteří se přišli na své borce podívat. 

         Zpracoval: Macháček Leoš, Boháčová Míša


