
ČESKÝ POHÁR JIHLAVA 16.10.2011 

Starší, mladší žáci, žákyně 

Trenér: Šeděnka Richard 

 

Mladší žákyně: 

POLÁŠKOVÁ KRISTÝNA: +57kg   6. Závodnic  2. místo 

    10:0 Krumbholcová 

0:7 Švecová  

10:0 Novotná 

5:0 Poláková 

10:0 Suchanová 

 

Mladší žáci:  

FRANEK PATRIK:  -38kg   31. Závodníků bez umístění 

    10:0 Daniel  

    0:10 Šatánek 

 

DVOŘÁČEK ADAM: -46kg   23. Závodníků bez umístění 

    0:10 Klíma 

 

ROVENKSÝ ONDŘEJ: -50kg   16. Závodníků 7. Místo 

    0:10 König 

    10:0 Plzák 

    0:1 Kofnovec 

 

PUPAKIS SOTIRIOS: -60kg   12. Závodníků bez umístění 

0:10 Paďha 

    0:1 Orgoník 

GŘEŠEK VÍT:  -60kg   12. Závodníků 7. Místo 

    0:10 Houska 

    10:0 Sládek  

    0:5 Krsek 



STONIŠ ONDŘEJ:  -60kg   12. Závodníků 5. Místo 

    10:0 Krsek 

    10:0 Basík  

    0:10 Houska 

    0:10 Kučák 

Starší žákyně: 

CHWASTARZOVÁ ALENA: -48kg  9. Závodnic   bez umístění  

    0:7 Kropáčková 

 

TOMÁNKOVÁ LUCIE: -57kg   10. Závodnic  bez umístění 

    0:10 Kulíková 

    0:10 Szabová 

 

HANIČÁKOVÁ LUCIE: +63kg   12. Závodnic   5. Místo 

    0:10 Paulosová 

    10:0 Pilátová 

    10:0 Rosická 

    0:10 Burgetová 

 

Starší žáci: 

VILÍMEK PATRIK:  -46kg   19. Závodníků  7. Místo  

    10:0 Koláč 

    0:10 Hegedus 

    10:0 Mahr 

    0:10 Stránský 

TEMPÍR PETR:  -55kg   21. Závodníků  bez umístění 

    0:10 Vícha 

 

OCHMAN MAREK: -55kg   21. Závodníků   3. Místo 

    10:0 Hájek 

    10:0 Volek 

    0:5 Mališ 

    10:0 Minařík 

 



LUKÁŠ DOMINIK:  -55kg   21. Závodníků   1. Místo  

    10:0 Jonáš  

    10:0 Minařík  

    10:0 Pichler  

    10:0 Mališ 

 

PÁTEK JAN:  -60kg   23. Závodníků bez umístění  

    10:0 Bek 

    0:10 Skurka 

 

Vyhodnocení turnaje:  Na závody do Jihlavy se vydalo 15 naších borců, s toho 1 mladší 

žákyně, 6 mladších žáků, 3 starší žákyně, 5 starších žáků. Zpět do Ostravy jsme dovezli pouhé 

3 medaile, i když jsme byli tak početná výprava. Celým turnajem nás provázela smůla na 

žíněnce. Děti se praly dobře, ale nestálo při nás štěstíčko, které jsme potřebovali, abychom 

vyhrávali. Kristýna Poláškova na tomto turnaji po dlouhé době poznala svou přemožitelku a 

aspoň ví, že vše nejde jednoduše, jak byla zvyklá. Mladší žáci měli smůlu na své soupeře, 

kteří je nedokázali vytáhnout do opravných bojů (Dvořáček, Fránek), i když se všichni kluci 

prali s velkou vervou a nasazením, tak vždy se vyskytla nějaká chybička, která rozhodla. 

Musím pochválit a pogratulovat Ondru Stoniše, který předvedl moc pěkný výkon a u toho 

stálo i to štěstíčko až do doby v boji o 3. místo kde prohrál. Ze starších žákyň bodovala pouze 

Lucie Haničáková, která skončila na 5. místě po krásných soubojích se svými soupeřkami. 

Lucie Tománkova a Alena Chwastarzová obě měly smolný den. Alenu její soupeřka ani 

nevytáhla do opravných bojů, tak po prvním zápase na tomto turnaji končila. Lucie měla dva 

zápasy, ale nedokázala se uplatnit v boji, prý to bylo nedostatkem tréninku, kde chyběla. Snad 

si holky všechnu smůlu teď vybrali a na PČR budou mít opět svou formu. Ve starších žácích  

se nám dařilo už lépe díky dvou medailí a jednoho 7. Místa o které se postarali Dominik 

Lukáš (1.místo) po krásných bojích a soustředěném výkonu ve finále, kde si počkal na chybu 

soupeře a hodil jej na tomoenágu, Marek Ochman (3.místo) v Markových zápasech mohu 

vytknout pouze špatnou práci rukou ve finálních části chvatu, které ho taky staly poj o zlato, 

Patrik Vilímek (7.místo) u Patrika vidím obrovský pokrok jak silové tak i technický, jen si 

musí více zvykat na drsnější styl juda který bude tvrdší a tvrdší (např škrcení). Pátek a Tempír 

po krásném výkonu nedosáhli dosáhnout na vítězství a jejich soupeři je opět nevytáhli a tím to 

výkonem končili na turnaji. 



V neposlední řadě bych chtěl opět poděkovat všem rodičům, jak za odvoz svých dětí na tento 

turnaj, tak i za podporu při zápasech. 

 

Zpracováno v Ostravě 19.10.2011     Zpracoval: Richard Šeděnka 

  

     

 


