
Malá cena Štramberku 22.10.2011 

Pořadatel: TJ Kotouč Štramberk 

Trenéři: Martínek, Langhammerová, Otto 

Kategorie: Benjamínci 

 

Holky 

23 kg (4 závodnice) 

Hráčková Kateřina 3. místo 1 výhra/ 2 prohry 

28,4 kg (7 závodnic) 

Večeřová Andrea bez um. 1 výhra/ 2 prohry 

Pracuchová Zuzana 1. místo 5 výher/ 0 proher 

33,5 kg (5 závodnic) 

Havlíčková Barbora bez um. 0 výher/ 4 prohry 

39 kg (5 závodnic) 

Bartová Jana  bez um. 0 výher/ 4 prohry 

 

Kluci 

21,5 kg (4 závodníci) 

Boháček Jan  2. místo 2 výhry/ 1 prohra 

24,5 kg (4 závodníci) 

Meixner Tomáš 2. místo 2 výhry/ 1 prohra 

26 kg (5 závodníků) 

Jašurek Denis  1. místo 4 výhry/ 0 proher 

28 kg (6 závodníků) 

Válek Ondřej  bez um. 0 výher/ 5 proher 

 



30 kg (7 závodníků) 

Bazala Matyáš bez um. 0 výher/ 3 prohry 

Sasínek Michal 3. místo 

30,5 kg (5 závodníků) 

Hráček Ondřej 3. místo 2 výhry/ 2 prohry   

Trojek Ondřej  bez um.  1 výhra/ 2 prohry 

31 kg (6 závodníků) 

Hrtus Rostislav bez um. 2 výhry/ 3 prohry 

Cigán Jan  2. místo 4 výhry/ 1 prohra  

33 kg (6 závodníků) 

Labský Ondřej 3. místo 3 výhry/ 2 prohry  

40 kg (5 závodníků) 

Holý Samuel  bez um. 0 výher/ 4 prohry 

Kresta Matěj  1. místo 4 výhry/ 0 proher 

52 kg (3 závodníci) 

Král Jakub  1. místo 2 výhry/ 0 proher 

 

Stručné hodnocení: 

 Na závody do malebného městečka Štramberku dorazilo celkově skvělých 19 

závodníku 1. JC Baník Ostrava. Za tímto číslem se skrývá i další pozitivum, podařilo se nalákat 

borce ze všech středisek našeho klubu ( kromě Zábřehu, kde prozatím nejsou žádní 

závodníci). Soutěže se účastnilo 120 závodníků z celé Moravy a také Slovenska. Souboje byly 

skvělou příležitostí hlavně pro závodní začátečníky, kterých byla z našeho klubu valná 

většina. Na druhou stranu byli zde i zkušení judisté, chystající se na mistrovství Moravy a ty 

soutěž moc neprověřila. Ve svých vahách Honza Král, Mates Kresta, Ondra Labský, Honza 

Cigán a Zuzka Pracuchová většinou nenašli konkurenci. Skupina začátečníků se rvala odvážně 

a předvedla se v dobrém světle, zvláště ti, kteří získali medaile. Závody splnily účel, tedy staly 

se pro našich 10 závodníků závodnickou premiérou. Organizace byla bezproblémová až na 

závěrečné čekání na vyhlášení a občasné chybičky rozhodčích (stály nás min. jednu zlatou 

medaili). Celková bilance zápasů je lehce negativní 34 výher/ 39 proher. Bohužel nedorazili 

slibovaní zástupci Japonska, jak avizoval hlavní olympijský trenér Poruby Babinec Jan.   

Zpracoval: Matyáš Otto 



  

 

 

 


