
Dobrý den,

včera jsme se zúčastnili prvních letošních závodů a to Otevřených mezioddílových závodů v Neratovicích. Závodů
se zúčastnilo celkem 174 závodníků a závodnic z celkem 19 oddílů ČR. Pro některé to byly první závody ve starší
věkové kategorii, ale nijak to neovlivnilo jejich výkon a potvrdili tak, že to s nimi soupeři nebudou mít ani letošní

rok jednoduché.

Mláďata U11
-28kg Český Michal 3.místo

-33kg Blažek Bedřich 1.místo
-34kg Hýřová Eliška 2.místo

-38kg Český Jan 2.místo
-47kg Růžičková Krisztina 3.místo

-52kg Růžičková Krisztina 2.místo (5 utkání, vše s klukama!!)

Mladší žáci U13
-30kg Roháček Šimon 1.místo

-34kg Marek Matěj 3.místo
-34kg Novotný Adam bez umístění

-38kg Horváth Natanael 7.místo

Starší žákyně U15
-52kg Niepelová Pavla 1.místo

S výkony našich svěřenců jsme všichni maximálně spokojeni. Dalších závodů, kterých se zúčastníme je 2.ročník
Podještědského novoročního poprání v Liberci a Syner Cupu taktéž v Liberci.



Dobrý den,

skvělé výsledky přivezli naši judisté a judistky z Mistrovství Moravy mláďat, které se konalo v sobotu 28.11.2015 v
Uherském Hradišti. Tento turnaj bývá každoročně velmi kvalitně obsazen a letos se to znovu potvrdilo. Turnaje se

zúčastnilo celkem 295 dětí z 45 klubů z Moravy, Čech a Slovenska.

Jsme velmi rádi, že mezi takto velkou konkurencí jsme se dokázali opět prosadit a vybojovat několik medailí.

Mláďata U9
Marie Petrová 3.místo
Filip Metelka 1.místo

Mláďata U11
Eliška Hýřová 4.místo

Krisztina Růžičková 4.místo
Michal Český 3.místo

Roman Štolba 7.-8.místo
Bedřich Blažek 3.místo

Jan Český 1.místo

Pro některé to byli vůbec první velké závody, kam se vydali bez doprovodu rodičů a zvládli to všichni skvěle.
Děkujeme za skvělou reprezentaci jabloneckého juda.!!

 



Dobrý den,

letošního Mikuláše jsme strávili s dětmi a jejich rodiči či příbuznými na tatami v Žitavě, kam jezdíme každoročně
na Vánoční turnaj. Letos se v Žitavě uskutečnil již 8.ročník tohoto turnaje a náš oddíl přivezl na tyto závody

neuvěřitelných 52 judistů/judistek.

Pro mnohé to byla první závodní zkušenost, neboť někteří začali s judem až letos v září a všichni tito nováčci si
odváží z Německa cenný kov!

Patrície Švarcová 1.místo
Tereza Poláčková 2.místo
Lucie Dobiášová 3.místo

Adam Honzák 1.místo
Martin Křivánek 2.místo

Jan Trojan 2.místo
Elizabeta Wünscheová 1.místo

Anna Koutková 2.místo
Matěj Křivánek 3.místo

Ondřej Slavětínský 1.místo
Samuel Veit 3.místo

Ladislav Tóth 1.místo
Jonáš Kurilla 2.místo
Adam Šarközi 2.místo
Daniel Krátký 3.místo

Klára Janatová 1.místo
Justýna Valešová 2.místo

Anna Hrušková 3.místo
Jitka Česká 3.místo

Lukáš Panoš 2.místo
Miroslav Morávek 3.místo
Pavel Mlejnecký 1.místo
Šimon Dobiáš 3.místo

Matěj Haller 1.místo
František Vacek 2.místo
Adam Petříček 1.místo
Marek Grosgott 2.místo

Martin Vodseďálek 1.místo
Josef Trojan 2.místo
Lukáš Kunz 1.místo

Marie Petrová 1.místo
Roman Štolba 1.místo
Tomáš Grega 1.místo
Filip Metelka 2.místo

Julia Albrecht 1.místo
Vojtěch Segeš 1.místo
Adam Novotný 2.místo
Eliška Hýřová 1.místo

Bedřich Blažek 1.místo
Šimon Sivčák 2.místo

Miroslava Štolbová 1.místo
Jan Český 1.místo

Krisztina Růžičková 1.místo
Natanael Horváth 1.místo

Adam Syka 2.místo
Matyáš Jirků 5.místo

Ludvík Jelínek 1.místo



Semih Pehlivan 2.místo
Pavla Niepelová 1.místo

Marián Valeš 1.místo
Aleš Maršálek 2.místo
Andrej Brovdij 3.místo

Toto byly poslední závody, kterých jsme se letos zúčastnili. Teď bude následovat zimní příprava a po Novém roce
to znovu vypukne.! 

 

 



Dobrý večer,

omlouváme se za pozdní dodání výsledků z PČR mladších žáků a žákyň, které se konalo 21.11.2015 v Ostravě,
kam se sjeli ti nejlepší ml. žáci a žákyně z ČR. Z našeho oddílu se nominovali : Šimon Roháček, Julia Albrecht,

Matěj Marek, Jan Hruška, Ludvík Jelínek a Semih Pehlivan. Posledně jmenovaný Semih se soutěže kvůli zranění
nezúčastnil.

Julia, Matěj, Jan ani Ludvík se ve velké konkurenci bohužel nedokázali prosadit a skončili mimo medailové pozice.
Získali tak alespoň cenné zkušenosti z takto velkého turnaje, největšího v ČR v jejich věkové kategorii, které

doufáme zúročí příště.

Posledním želízkem v ohni byl Šimon Roháček, který byl jedním z favoritů váhy do 30kg a předpoklady potvrdil.
Šimon vyhrál všechny své zápasy a stal se PŘEBORNÍKEM ČR!!

Gratulujeme.

 



Dobrý den,

22.11.2015 proběhlo v Hradci Králové závěrečné kolo Dorostenecké ligy (sestupová skupina). Náš kombinovaný
team ve složení Man,Sobota,Valeš, Dubovyk ( JK Jablonec nad Nisou), Musil, Křepelka, Jílek (TJ Sokol Praha
Vršovice), Vavřínek, Vidner (JK DDM Chlumec nad Cidlinou) a Dzik (TJ Start Kolín) dva zápasy vyhrál, jeden

remizoval a dva prohrál. Bohužel byla znát neobsazená váha do 50 kg pro zranění Vojty Schejbala. I když se nám
nedařilo tolik jako v minulém kole, předvedli všichni bojovné výkony. Obsadili jsme v tomto kole 4. místo a v

celkovém pořadí jsme pak skončili na 8. místě, což je pro náš mladý team úspěch.

Michael Man
předseda JK Jablonec n./N.

 



Dobrý den,

V neděli (15.11.2015) proběhlo Mistrovství České republiky KATA a i zde jsme měli zastoupení. Dvojice Jan Český
a Robert Hoření vyhráli téměř vše, čeho se zúčastnili a se ziskem 3 zlatých a jedné stříbrné medaile patřili na

tomto MČR k nejlepším!!

MČR v Nage no kata 
1.místo Český Jan + Hoření Robert - JK Jablonec nad Nisou

MČR v Katameno kata 
1.místo Český Jan + Hoření Robert - JK Jablonec nad Nisou

MČR v Kimeno kata 
1.místo Český Jan + Hoření Robert - JK Jablonec nad Nisou

MČR v Kodokan Goshin jitsu 
2.místo Český Jan + Hoření Robert - JK Jablonec nad Nisou

Na příštím MČR KATA by náš oddíl mělo reprezentovat více dvojic, tak snad se to podaří naplnit.

GRATULUJEME!!

 



Dobré ráno,

V sobotu (14.11.2015) naši "veteráni" bojovali v jednotlivých kategoriích o titul Mistr ČR. Turnaje se zúčastnilo
celkem 141 judistů a judistek z 8 států a našim veteránům se nevedlo vůbec špatně.

Jan Český a Ludvík Hasík ve svých vahách vyhráli s velkým přehledem a vybojovali mistrovské tituly pro letošní
rok!

Filipu Pavelkovi, Miroslavu Niepelovi a Zdeňku Markovi se vedlo o něco hůře, ale i přesto dokázali vybojovat
2.místa!!

Se ziskem 5-ti medailí se Judo Klub Jablonec n. N. umístil v celkovém pořadí družstev na vynikajícím 5.místě!

Ještě jednou všem gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci jabloneckého juda.

 



Dobrý večer,

14.11 a 15.11.2015 jsme se zúčastnili závodů ve Slovinsku, kam se sjel skoro celý svět, takže konkurence byla
velká, ale i přesto jsem dokázali vybojovat dvě medaile.

Mladší žáci a žákyně U14
Niepelová Pavla 2.místo

Ivanka Filip 3.místo
Ivanka Martin 5.místo

Starší žáci U16
Sobota Matyáš bez umístění
Brovdij Andrej bez umístění

Dorostenci a dorostenky U18
Poláková Kateřina 7.místo

Dubovyk Ivan 7.místo
Man Marek bez umístění

První medaili vybojovala Pavla, která se nejdříve prala s chorvatkou a poté se slovenkou a obě závodnice porazila.
Ve finále se utkala s rakušankou, které podlehla a obsadila 2.místo.

Druhou medaili vybojoval Filip Ivanka, který v bratrovražedném souboji porazil svého bratra Martina.

Další skvělé umístění vybojovala Kateřina Poláková, která po bojovném výkonu obsadila 7.místo.

Poslední umístění na bodovaném 7.místě obsadil Ivan Dubovyk ve váze nad 90kg.

Matyášovi, Andrejovi ani Markovi se příliš nedařilo. Snad si spraví chuť na tréninkovém kempu.

S radosti vám můžeme a musíme oznámit, že jsme ve Slovinsku na MT Koroška Cup 2015 obsadili v medailovém
pořadí družstev 34.místo z 82 oddílů alespoň s jedním bodovaným 7.místem a byli jsme tak nejúspěšnějším

českým klubem!!

 



Dobrý večer,

v sobotu se také konalo Mistrovství České republiky dorostenců a dorostenek v Litoměřicích, kam se sjela špička
z celé České republiky v této věkové kategorii. Na MČR se z našeho oddílu nominovali : Matyáš Sobota, Marek

Man, Ivan Dubovyk a Kateřina Poláková.

Matyáš Sobota (-66kg) : Věkem stále starší žák, který se v průběhu celé sezony pral i za dorostence, aby nasbíral
zkušenosti, protože od ledna je již dorostenec. Matyáš dokázal na pár závodech v kategorii dorostenců zabodovat,

ale na MČR mu to nevyšlo, když vypadl hned v prvním kole.

Marek Man (-60kg) : Zkušený borec, který má zkušenosti na rozdávání, ve svém prvním zápase s přehledem
zvítězil, poté ale prohrál s pozdějším vícemistrem hmotnostní kategorie do 60kg. V opravných bojích se mu příliš

nedařilo a obsadil 9.místo.

Ivan Dubovyk (+90kg) : Ivan Dubovyk své první utkání s přehledem vyhrál. Druhý zápas, který byl zároveň
semifinálovým prohrál s pozdějším vítězem jeho váhové kategorie. V boji o 3.místo porazil svého neoblíbeného

soupeře Petrlíka a vybojoval tak bronzovou medaili!! Gratulujeme!!

Kateřina Poláková (-70kg) : Kateřina, která obhajovala titul z loňského roku, začala soutěž skvěle, když bez
problémů došla až do semifinále, kde se utkala se svou velkou soupeřkou Rehnovou z Teplic. Po velkém boji

Kateřina prohrála, když měla více "trestných karet". V boji o 3.místo neudržela koncentraci a po své chybě
bohužel prohrála a obsadila tak krásné 5.místo. Gratulujeme!

Poslední PČR se koná 21.11.2015 v Ostravě a to v kategorii mladších žáků a žákyň.

 



Dobrý večer,

v sobotu 7.11.2015 jsme vyrazili na závody do Nového Boru na 1.ročník JUDO TALENT CUP. Soutěže se zúčastnilo
cca 180 judistů a judistek ze 17 oddílů. Za náš oddíl na soutěži startovalo 18 dětí, které přivezli hned 17 cenných

kovů.

Mláďata U9
Adam Honzák 2.místo

Mláďata U11
Škaloud Jakub 1.místo
Štolba Roman 2.místo
Hýřová Eliška 2.místo

Blažek Bedřich 2.místo
Štolbová Miroslava 3.místo
Růžičková Krisztina 1.místo

Mladší žáci a žákyně U13
Roháček Šimon 2.místo
Albrecht Julia 3.místo

Novotný Adam bez umístění
Škaloudová Barbora 1.místo

Machková Kamila 3.místo
Hruška Jan 1.místo
Syka Adam 3.místo

Starší žáci a žákyně U15
Niepelová Pavla 2.místo

Ivanka Filip 1.místo
Valeš Marián 2.místo
Ivanka Martin 1.místo

S výsledky našich svěřenců musíme být maximálně spokojeni, ikdyž tam stále nějaké chybičky jsou. Některé naše
zápasy byli hrubě ovlivněny rozhodčími, ale s tím musíme bohužel počítat. Pro mladší žáky a žákyně to byly

poslední závody před PČR, který se koná 21.11.2015 v Ostravě.

 



Dobrý večer,

poslední říjnovou sobotu jsme vyrazili do Rumburku na POHÁR SEVERU. Vzhledem k podzimním prázdninám náš
oddíl na soutěži reprezentovalo "pouze" 9 závodníků/závodnic z celkových 195 přihlášených a 7 jich přivezlo

domů medaili. Oddílů na soutěži startovalo dvacet.

Mláďata U9
Slavětínský Ondřej 3.místo

Mláďata U11
Sivčák Šimon 3.místo
Hýřová Eliška 2.místo

Mladší žáci a žákyně
Albrecht Julia 5.místo

Roháček Šimon 1.místo
Segeš Vojtěch 3.místo
Jirků Matyáš 5.-7.místo

Hruška Jan 1.místo

Starší žákyně 
Niepelová Pavla 1.místo

Všechny musíme za předvedené výkony pochválit. Úspěšný den jabloneckých judistů a judistek vylepšila cena pro
nejtechničtější starší žákyni, kterou dostala Pavla Niepelová. Třešinkou na dortu bylo vítězství Jana Hrušky ve
slosování startovních lístků žáků a žákyň o jízdní kolo, které vyhrál, ač si z toho celý turnaj dělal srandu, že ho

vyhraje právě on :)

 

 

 

 



Dobrý večer,

včera se v Jíčíně konal Přebor České republiky starších žáků a žákyň 2015. Na tyto závody se dle pořadí v ranking
listu nominovali : Barbora Škaloudová, Pavla Niepelová, Matyáš Sobota, Martin Ivanka, Filip Ivanka, Valeš Marián a

Andrej Brovdij.

Barbora Škaloudová (-40kg) na svém prvním PČR obsadila krásné 5.místo. Pro Pavlu Niepelovou (-52kg) to byly
teprve druhé závody po zranění ruky, které utrpěla v červnu a se svým výkonem musí být spokojena. Ve velké

konkurenci obsadila nádherné 3.místo!!

Matyáš Sobota startoval ve váze do 60kg a jako druhý nasazený v této váze splnil roli favorita a bez větších
problémů proplul až do finále. Finále,které trvalo jen pár vteřin vyhrál Matyáš a stal se tak Přeborníkem České

republiky!!

Ve váze do 66kg jsme měli hned tři želízka v ohni : Martina Ivanku, Filipa Ivanku a Mariána Valeše.

Marián Valeš měl v prvním kole smůlu, když po výroku rozhodčích prohrál s pozdějším vítězem. Tento sporný
výrok rozhodčích ho však povzbudil natolik, že dokázal všechny zbylé zápasy vyhrát a obsadil tak 3.místo !!

Bratři Ivankové na sebe narazili v boji o 3.místo, který musel kvůli zranění Filip vzdát. Druhé třetí místo tedy získal
Martin Ivanka.

Posledním naším zástupcem na PČR byl Andrej Brovdij (+73kg), kterému tyto závody nevyšly dle jeho představ a
skončil bez umístění.

V celkovém pořadí družstev obsadil Judo Klub Jablonec n. N. 7.místo z celkových 55 oddílů, které získaly alespoň
jedno bodované místo.

 



Dobrý večer,

v sobotu se v Jablonci nad Nisou v Městské hale u přehrady konalo III.kolo Dorostenecké ligy, které bylo zároveň
I.kolem "sestupové" skupiny.

V tomto kole se Judoklub Jablonec utkal s týmy z Plzně, Nového Bydžova, Prachatic, Teplic a Hradce Králové a s
radostí Vám můžeme ještě jednou oznámit, že toto kolo Judoklub Jablonec vyhrál!!

Judoklub Jablonec - Plzeň 6:2
bodovali : V.Schejbal, Musim, Man, Svoboda, Dubovyk, Vidner

Judoklub Jablonec - Nový Bydžov 6:2
bodovali : V.Schejbal, Musil, Man, Vavřínek, Dubovyk, Vidner

Judoklub Jablonec - Prachatice 5:3
bodovali : V.Schejbal, Musil, Man, Svoboda, Dubovyk

Judoklub Jablonec - Teplice 8:0
bodovali : V.Schejbal, Musil, Man, Sobota, Svoboda, Jílek, Vidner, Dubovyk

Judoklub Jablonec - Hradec Králové 5:3
bodovali : V.Schejbal, Musil, Sobota, Vavřínek, Dubovyk

Poslední kolo se uskuteční 22.11.2015 v Hradci Králové.

 



Dobrý den,

v sobotu 17.10.2015 jsme vyjeli na závody do nedalekého Turnova na poslední IV.kolo Samurajské katany pro rok
2015. Po předchozích třech kolech jsme byli ve vedení o 40 bodů před TSC Turnov a v posledním IV.kole jsme

obsadili 2.místo o 5 bodů právě za naším největším konkurentem v boji o vítězství, ale i to nám v celkovém
hodnocení stačilo k zisku Putovního poháru a samurajské katany!!

V součtu všech čtyř kol se soutěže zúčastnilo skoro 1000 závodníků a závodnic.! (IV.kolo - 286 judistů a judistek).

Mláďata U9
Honzák Adam 5.místo
Petrová Marie 3.místo
Metelka Filip 5.místo
Grega Tomáš 1.místo

Mláďata U11
Škaloud Jakub 3.místo
Český Michal 1.místo
Hýřová Eliška 2.místo

Blažek Bedřich 1.místo
Sivčák Šimon 3.místo

Štolbová Miroslava 3.místo
Český Jan 4.místo

Růžičková Krisztina 1.místo

Mladší žáci a žákyně U13
Roháček Šimon 1.místo
Segeš Vojtěch 5.místo

Marek Matěj 1.místo
Syka Adam 2.místo

Vlasák Jan bez umístění
Machková Kamila 7.místo

Hruška Jan 2.místo
Horváth Natanael 3.místo

Jirků Matyáš 7.místo
Bobko Tadeáš 5.místo
Šimůnek Jan 7.místo

Starší žáci a žákyně U15
Škaloudová Barbora 5.místo

Niepelová Pavla 1.místo
Ivanka Martin 1.místo
Valeš Marián 2.místo

Brovdij Andrej 3.místo
Maršálek Aleš 3.místo

Toto poslední kolo bylo nejkvalitněji obsazeno a tak jsme rádi, že jsme se opět dokázali prosadit.!

Pro starší žáky a žákyně to byl poslední test před PČR, které se koná 24.10.2015 v Jíčíně.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili alespoň jednoho kola Samurajské katany a pomohli tak k vítězství!



Dobrý den,

první říjnovou sobotu se náš oddíl zúčastnil posledního kvalifikačního turnaje na PČR žáků a žákyň a MČR
dorostenců. Na turnaj bylo přihlášeno celkem 835 judistů a judistek z více než 100 oddílů.

V mladších žákyních jsme měli jediné zastoupení a tou byla Julia Albrecht. Pro Julii to byly první závody od
června a se svým 7.místem musí být spokojena.

V kategorii mladších žáků startoval ve váze -30kg Šimon Roháček, -34kg Jan Vlasák, -38kg Matěj Marek, Adam
Syka a -42kg Jan Hruška. Šimon Roháček prošel hladce až do finále, kde se potkal se svým neoblíbeným

soupeřem Medkem, který Šimona dokázal porazit. Jan Vlasák svým zaváháním bohužel svůj první zápas prohrál a
na turnaji skončil. V 1.kole taktéž vypadli Jan Hruška a Adam Syka. O něco lépe se vedlo Matěji Markovi, který

alespoň jednou zvítězil, ale ani to mu ve velké konkurenci k úspěchu nestačilo.

Starší žáci napravili jabloneckému judu reputaci a to ve váze do 66kg, kde nás reprezentovala trojice ve složení :
Ivanka Filip, Ivanka Martin a Sobota Matyáš. Všichni jmenovaní prošli bez větších obtíží do semifinále, kde se Filip
a Matyáš utkali spolu a Martin narazil na Vlčka. Martin po velkém boji podlehl Vlčkovi. Ve druhém semifinále byl v

předchozích vzájemných zápasech úspěšnější Filip, tentokrát ale zvítězil Matyáš a stal se druhým finalistou. Finále
nabídlo zajímavou podívanou, kterou muselo rozhodnout až Golden Score (prodloužení), které však trvalo jen

chvíli a zvítězil Matyáš Sobota! V bojích o dvě třetí místa zvítězili bratři Ivankové. Dalším zástupcem ve starších
žácích byl ve váze nad 73kg Andrej Brovdij. Andrej se pral poprvé v této váze a nezanechal na nás vůbec špatný

dojem když obsadil 5.místo.! Posledním naším zástupcem v této věkové kategorii byl Aleš Maršálek. Tomu se
však nedařilo a zůstal bez umístění.

Aleš Maršálek, Andrej Brovdij a Matyáš Sobota se prali také v kategorii dorostenců, ale nikdo z nich se bohužel
neumístil.

Dorostenci a dorostenky měli náročný turnaj, protože na ně přišla řada až na samém konci turnaje, tj. v 18:00. Po
celém dni čekání se jim ani snad na tatami už nechtělo. Ivan Dubovyk ve váze do 90kg obsadil 9.místo.

Posledním naším želízkem v ohni byla Kateřina Poláková. Na Kateřině nebylo vůbec znát, že na své zápasy čekala
až do večera a váhu do 70kg ovládla !! Ve finále prohrávala, ale vzápětí soupeřku kvůli špatnému nástupu otočila

a zvítěžila.!

Tento turnaj rozhodl o konečné nominaci na PČR mladších žáků a žákyň, PČR starších žáků a žákyň a MČR
dorostenců a dorostenek.

Přebor České republiky staršího žactva - Jičín 24.10.2015
Mistrovství České republiky dorostu - Litoměřice 7.11.2015

Přebor České republiky mladšího žactva - Ostrava 21.11.2015

 



Dobrý den, v sobotu 19.9.2015 a v neděli 20.9.2015 se v Brně konal předposlední díl kvalifikačních turnajů, kde
mohou judisté a judistky získat body do ranking listu, aby mohli startovat na MČR. Na turnaji startovalo 1000

judistů a judistek ze 12 států!!

V sobotu na turnaji startovali Sobota Matyas, Jan Brůžek, Marek Man, Kateřina Poláková a Ivan Dubovyk. Poslední
tři zmínění startovali jak ve své věkové kategorii dorostenců či dorostenek, tak i v kategorii mužů či žen.

Sobota Matyáš stále věkem starší žák se pral i v dorostencích. V prvním kole ve váze do 66kg prohrál s pozdějším
vítězem jeho vàhové kategorie. V opravných bojích nejprve porazil závodníka z Polska, poté bohužel prohrál a

zůstal bez umístění.

Man Marek začal turnaj těžkým zapasem, když hned v prvním kole narazil na pozdějšího vítěze a českého
reprezentanta Pulkrábka s kterým se pral 15 vteřin a bolestivě si poranil rameno. V opravných bojích narazil na

neoblíbeného soupeře Buriánka s kterým také prohrál. Ve své kategorii dorostenců dva zápasy vyhrál, dva prohrál
a obsadil tak 9.místo. Nutno podotknout, že jeho výkon byl ovlivněn zraněním ramena.

Kateřina Poláková se v ženách prala celkem 4 zápasy a z toho jeden vyhrála a tři prohrála a obsadila 4.místo. V
dorostenkách získala ještě lepší umístění. Po třech vyhraných zápasech se prala ve finále se svojí velkou

soupeřkou Hájkovou, které bohužel podlehla a vybojovala tak 2.místo. Kateřina se na turnaji prala celkem 8
zápasů s bilancí 4 výhry a 4 prohry.

Ivan Dubovyk se pral ve váze do 90kg. V mužích dvakrát prohrál, ale i to mu stačilo k zisku 5.místa. V
dorostencích porazil v prvním kole závodníka z Bulharska, poté prohrál se Šančičem z Chorvatska a v opravných

bojích bohužel také prohrál, tentokrát s polskym judistou a obsadil 9.místo.

Jan Brůžek se ocitl na závodech po několika letech, když se rozhodl zúčastnit závodů na poslední chvíli. V prvním
kole prohrál s polákem Slabiakem, který váhovou kategorii +100kg vyhrál a v opravných bojích také prohrál, když

nestačil na bronzového medailistu Mrvu z USK Praha.

V neděli byl náš oddíl ještě úspěšnější než v sobotu. Nedělní úspěšný den odstartoval Šimon Roháček který nedal
svým soupeřům šanci, když postupně porazil Novosibilského, Krause, Rúžu a Medka a s přehledem tak ovládl

svou váhovou kategorii do 30kg!!

Poté přišel menší útlum, když v prvních kolech vypadli Vojtěch Segeš(-34kg), Jan Vlasák(-38kg) a Ludvík
Jelínek(+60kg)

Smůlu částečně prolomil Jan Hruška který svým nejlepším umístěním na kvalifikačních turnajích obsadil 9.místo s
bilancí 2 výher a 2 proher.

Ve starších žácích to byla jízda našich judistů ve váze do 66kg, kteří se všichni dostali do čtvrfinále. Jmenovitě to
byli Martin Ivanka, Filip Ivanka, Marián Valeš a Sobota Matyáš. Do semifinálových bojů se dostal pouze Filip

Ivanka. Filip vyhrál i v semifinále, a v boji o zlato podlehl Gallardemu ze Slovenska a obsadil 2.místo!! Ostatní po
vyrovnaných zápasech prohráli a náladu si tak mohli zlepšit v opravkách. Z nich jako první vypadl Marián Valeš,

který nás všechny mile překvapil a po 2 výhrách a 2 prohrách skončil na 9.místě. Martin Ivanka v opravkách
dvakrát vyhrál, ale zápas o 3.místo mu nevyšel a obsadil 5.místo. Martin v této váhové kategorii 3 zápasy vyhrál a

2 prohrál. Poslední naší nadějí byl Matyáš, který potvrdil roli jednoho z favoritů a v opravkách nedal svým
konkurentům šanci a získal další medaili, tentokrát bronzovou.

Ve váze nad 73kg náš oddíl reprezentoval Andrej Broudij. Andrej v prvním kole vyhrál po pár vteřinách. V dalším
kole podlehl pozdějšímu vítězi Altansukhovi z Polska. V opravkách porazil Kratochvíla, ale poté prohrál s Málkem

a skončil na 7.místě. Pro Andreje to byl velký úspěch, ikdyž byl se svým výkonem nespokojený.

Tento turnaj byl velice kvalitně obsazen a tak nás úspěchy našich svěřenců těší o to více.



V sobotu 26.9.2015 jsme byly na závodech v Pardubicích, kde se konalo III.kolo regionálního poháru
Královehradeckého, Pardubického a Libereckého kraje, který byl zároveň Krajským přeborem jednotlivců a na

základě výsledků z tohoto kola budou připočteny body do Ranking listu.

Šimon Roháček - ačkoliv je nyní v aktualizovaném ranking listu na prvním místě a má účast na republice jistou,
zúčastnil se i těchto závodů, potvrdil svůj talent a opět zvítězil.!

Kamila Machková - v konkurenci se zkušenějšíma soupeřkama se bohužel nedokázala prosadit a skončila na
3.místě.

Tadeáš Bobko, Natanael Horváth a Jan Hruška - všichni tři jmenovaní se prali ve váze do 42kg. Tadeáš první
utkání nešťastně prohrál a do opravných bojů ho soupeř bohužel nevytáhl. Natanael první zápas také prohrál, ale

měl více štěstí a v opravným zápase svou chybu napravil a získal tak celkové 7.místo. Nejlépe se vedlo
nejzkušenějšímu z těchto tří judistů Janu Hruškovi, který se probojoval až do finále, které bylo vyrovnané a

skončilo nerozhodně, ale bohužel po výroku rozhodčích ve finále prohrál.

Nicole Syřišťová - byla na závodech po delší době. Prala se s velkou snahou, ale na medaili to nestačilo. Tak snad
příště.

Semih Pehlivan - ze všech našich závodníků se pral nejvíce zápasů. V šestičlenné tabulce obsadil 5.místo.

Po tomto Krajském přeboru se účasti na MČR nejvíce přiblížil Jan Hruška, který prozatím před posledním
kvalifikačním turnajem figuruje na posledním postupovém místě.



Dobrý den,

v sobotu 26.9.2015 se vydala čtyřčlenná skupina pod vedením Jana Českého na závody směr Olomouc na
Olomoucký pohár, na kterém startovalo 18 oddílů z České republiky a Slovenska.

Michal Český - vyhrál tři zápasy a bezchybný výkon podal i ve finále, avšak ani to mu nestačilo k zisku prvního
místa. Po verdiktu rozhodčích prohrál na pomocný bod a skončil druhý.

Bedřich Blažek - obsadil s velkým přehledem své oblíbené 1.místo.

Jan Český - se pomalu dostává do formy. Dva zápasy vyhrál, dva prohrál a vybojoval 3.místo

Roman Štolba - s jedním vyhraným obsadil nepopulární 4.místo.

 



MT Nový Bor

Do Nové Boru vyjela 7 členná výprava pod vedením Zdeňka Marka. I když byl tento turnaj nazván jako
mezinárodní, účast zahraničních závodníků byla malá, protože dorazili pouze judisté ze sousedního Polska, ale i

tak byla konkurence velká. Turnaje se zúčastnilo zhruba 200 závodníků a závodnic z 30 oddílů.

Mláďata U9
Grega Tomáš 1.místo
Honzák Adam 2.místo
Metelka Filip 4.místo

Mláďata U11
Hýřová Eliška 1.místo

Mladší žáci U13
Pehlivan Semih 3.místo
Novotný Adam 3.místo
Šimůnek Jan 5.-6.místo

Všichni naši svěřenci zaslouží za předvedené výkony velkou pochvalu a znovu tak potvrdili, že náš oddíl patří k
nejlepším v ČR.

 

 



MT Bautzen

V německém Bautzenu se jako již každoročně konal mezinárodní turnaj, kterého se zúčastnili judisté z České
republiky, Polska a Německa. Těchto závodů se zúčastnilo celkem 238 závodníků a závodnic ze 17 oddílů a Judo

Klub Jablonec dokázal i v silné konkurenci vybojovat 2.místo v kategorii U14!!

Starší žáci U14
Ivanka Filip 1.místo (4 výhry)

Ivanka Martin 2.místo (3 výhry / 1 prohra)
Roháček Šimon 1.místo (2 výhry)

Marek Matěj 2.místo (2 výhry / 1 prohra)
Vlasák Jan 3.místo (1 výhra / 2 prohry)

Hruška Jan 1.místo (1 výhra )

Dorostenci U17
Matyáš Sobota 2.místo (4 výhry / 1 prohra)

Brovdij Andrej 2.místo (2 prohry)

Všichni zaslouží za předvedené výkony velkou pochvalu a znovu tak potvrdili, že se náš oddíl závody od závodů
zlepšuje i v zahraničí.

MT Nový Bor

Do Nové Boru vyjela 7 členná výprava pod vedením Zdeňka Marka. I když byl tento turnaj nazván jako
mezinárodní, účast zahraničních závodníků byla malá, protože dorazili pouze judisté ze sousedního Polska, ale i

tak byla konkurence velká. Turnaje se zúčastnilo zhruba 200 závodníků a závodnic z 30 oddílů.

Mláďata U9
Grega Tomáš 1.místo
Honzák Adam 2.místo
Metelka Filip 4.místo

Mláďata U11
Hýřová Eliška 1.místo

Mladší žáci U13
Pehlivan Semih 3.místo
Novotný Adam 3.místo
Šimůnek Jan 5.-6.místo

Všichni naši svěřenci zaslouží za předvedené výkony velkou pochvalu a znovu tak potvrdili, že náš oddíl patří k
nejlepším v ČR.

 



Adresa tÄ›locviÄny : Fugnerova 1054/5, Jablonec nad Nisou, 46601



Dobrý den,

zde najdete NOVÉ rozdělení tréninkových skupin od 4.9.2017

Pokud máte jakýkoliv dotaz obraťte se prosím na Michala Niepela (tel. 604159431 nebo email
Fujda.Michal@seznam.cz)

http://judoklubjablonec.websnadno.cz/seznam_2017_podzim-2.xls

http://judoklubjablonec.websnadno.cz/seznam_2017_podzim-2.xls


Dobrý den,

v sobotu 13.6.2015 se konal v Chomutově třetí kvalifikační turnaj v rámci Českého poháru, kde mohou judisté a
judistky získat body do ranking listu a startovat tak na PČR a MČR. Po náročné první části sezony, kdy byli naši

svěřenci skoro každý víkend na závodech, to byly poslední závody na kterých se náš oddíl v této první půlce sezony
představil a s radostí musíme konstatovat, že to bylo velice úspěšné zakončení sezony.

Mladší žáci:
Šimon Roháček (-30 kg) měl prvním kole volný los a dalšími koly projel jako nůž máslem a po 3 vyhraných zápasech

obsadil 1.místo!!

Matěj Marek (-38 kg) podal velmi dobrý a bojovný výkon. První 3 
zápasy vyhrál. V boji o postup do finále si však vybral slabší chvilku a prohrál. V boji o 3. místo se však již

koncentroval a získal další medaili pro náš oddíl !

Jan Vlasák (-34kg) , Jan Hruška (-42kg) a Nathanael Horváth(-42kg) bohužel prohráli v silně obsazených váhových
kategoriích v první kole a dále v soutěži nepokračovali. Příště to bude lepší.

Starší žákyně:
Pavla Niepelová(-52kg)v prvním kole prohrála. V opravách pak 2 zápasy vyhrála, když porazila Koritenskou a

Bradáčovou. V boji o 3. místo vedla nad německou závodnicí na yuko, ale pak si po pádu bolestivě poranila pravé
rameno. V soutěži chtěla pokračovat. Chvíli se prala jen s jednou rukou, ale nešlo to. Nakonec byla zjištěna

zlomenina pažní kosti a musela z téměř vyhraného zápasu odstoupit a obsadila 5. místo. Bohužel ji poranění vyřadí
na delší dobru s tréninku. Brzy se uzdrav, Pavlo, potřebujeme tě!

Starší žáci:
Matyáš Sobota(-60 kg) se v kategorii st. žáků pouze rozcvičil , 5 

zápasů vyhrál před časovým limitem a získal další zlatou medaili do své sbírky!

Martin Ivanka, Filip Ivanka a Marián Valeš válčili v kategorii -66kg.
Marián podal bojovný výkon a byl nepříjemným soupeřem. Tři zápasy vyhrál a dva prohrál a obsadil velmi pěkné 5.

místo. Doufáme, že ho tento výkon "nakopne" do druhé části sezony!
Martin a Filip nedali svým soupeřům šanci a potkali se tak opět ve 

finále. Tentokrát zvítězil Martin.

Andrej Brovdij (-73kg) svůj první zápas prohrál a soupeř ho do opravných bojů nevytáhl. Méně kliků "myší" a více
kliků v tělocvičně - jiná cesta není, Andreji!

Dorostenci:
Marek Man a Matyáš Sobota v kategorii do 60 kg se prali velmi dobře. U každého však jeden prohraný zápas

znamenal, že lépe jak 3. neskončí. Všechny zápasy v opravných bojích vyhráli a v utkáních o 3. místa oba naši borci
nastoupili shodou okolností proti borcům rovněž z jednoho oddílu ( TJ Kralupy n.V.) Oba zápasy byli vyrovnané, více

sil měl však Matyáš a po zlatu ve straších žácích získal i bronz v dorostencích. Marek Man obsadil 5.místo

Ivan Dubovyk(-90kg) svůj první zápas prohrál, v dalších dvou však zvítězil a obsadil v malé ale kvalitně obsazené
kategorii 3. místo!

Dorostenky:
Kateřina Poláková(-70 kg) podala dobrý a bojovný výkon a ukázala zlepšení formy. Na nejlepší to však stále ještě

nestačilo a obsadila 4.místo.

A ještě jedno umístění- jablonecký gang celkovým počtem získaných bodů obsadil 3. místo mezi týmy!

Jablonecké judo reprezentovala i rozhodčí Bára Hoření . Zcela nezaujatě konstatujeme, že rozhodovala velmi
objektivně

Děkujeme všem za předvedené výkony a těšíme na druhou část sezony, kde snad zúročí dřinu z letní přípravy, která



začíná začátkem července.



Dobrý den,

dnes jsme se zúčastnili III.kola Samurajské katany v Liberci. Po prvních dvou kolech jsme byli ve vedení o
úžasných 40 bodů a náskok jsme dokázali udržet i po tomto kole.! Náš oddíl na soutěži reprezentovalo 26 judistů a

judistek. Celkem na soutěži startovalo 171 závodníků a závodnic ze 14 oddílů.

Mláďata U9 
Honzák Adam 5.místo 

Vachek Tomáš bez umístění 
Slavětínský Ondřej 5.místo 

Metelka Filip 2.místo 
Vacek František bez umístění 
Wünscheova Elizabeta 2.misto

Mláďata U11 
Štolba Roman bez umístění 

Hýřová Eliška 2.místo 
Blažek Bedřich 1.místo 

Český Jan 4.místo 
Samborskyy Nazarij 3.místo

Mladší žáci 
Roháček Šimon 1.místo 

Novotný Adam bez umístění 
Machková Kamila bez umístění 

Segeš Vojtěch 3.místo 
Marek Matěj 3.místo 

Vlasák Jan bez umístění 
Hruška Jan 2.místo 

Bobko Tadeáš 5.-6.místo 
Pehlivan Semih 5.-7.místo 

Šimůnek Jan 5.-7.místo

Starší žáci a žákyně 
Niepelová Pavla 1.místo 

Ivanka Filip 1.místo 
Sobota Matyáš 2.místo 
Ivanka Martin 1.místo 
Brovdij Andrej 2.místo

V tomto kole jsme se umístili na děleném 2.místě s TSC Turnov se ziskem 81.5 bodů za domácím týmem SK
Liberec, který získal bodů 84. Pro Mláďata to byly poslední závody před prazdninama. Ostatní čeká příští víkend
kvalifikační turnaj v Chomutově (13.6.2015). Děkujeme všem našim judistům a judistkám za předvedené výkony.

 



Dobrý den,

poslední květnový den jsme se zúčastnili 3.ročníku Poháru Českého ráje v Turnově. Soutěže se zúčastnilo 16
oddílů ze 4 krajů a přibližně 120 judistů a judistek. Náš oddíl reprezentovalo 17 nadějí a hned 12 jich přivezlo

cenný kov.

Mláďata U9
Wünscheová Elizabeta 2.místo

Honzák Adam 3.místo
Farkačová Tereza 3.místo

Petrová Marie 4.místo

Mláďata U11
Škaloud Jakub 1.místo

Jetmarová Daniela 4.místo
Hýřová Eliška 1.místo

Blažek Bedřich 1.místo
Štolbová Miroslava 2.místo

Sivčák Šimon 3.místo

Mladší žáci a žákyně
Roháček Šimon 1.místo
Albrecht Julia 5.místo
Novotný Adam 1.místo
Segeš Vojtěch 5.místo

Machková Kamila 7.místo
Bobko Tadeáš 2.místo

Pehlivan Semih 1.místo

Všichni naši svěřenci mají pochvalu za předvedené výkony. Pro Adama Honzáka a Terezu Farkačovou to byly
první a hned se ziskem bronzové medaile. Někteří nás svým výkonem mile překvapili. Jmenovitě např. Tadeáš

Bobko nebo Wünscheová Elizabeta.

V soutěži družstev jsme obsadili vynikající druhé místo o pouhé dva body za domácím družstev TSC TURNOV.!
Děkujeme!

1.TSC TURNOV
2.LIAZ JABLONEC

3.JC LIBEREC

 



Dobrý den,

v sobotu 23.5.2015 se do Jablonce nad Nisou sjeli elitní závodnicí a závodnice z celé České republiky a uskutečnil
se Přebor České republiky družstev starších žáků a žákyň a Mistrovství České republiky družstev dorostenek a
žen a bylo se opravdu na co dívat. Diváci, trenéři a judisté shlédli kvalitní zápasy a vytvořili skvělou atmosféru.

Náš oddíl měl zastoupení ve všech kategoriích a ve starších žácích vybojoval i v neúplném šestičlenném obsazení
(9 hmotnostních kategorií) nádherné 3.místo.

Družstvo starších žákyň se v pětičlenné tabulce postupně utkalo s Kaplicema, Benešovem, Olomoucí a Ostravou a
obsadilo nepopulární bramborové 4.místo a zde jsou výsledky:

SK Kaplice - Judoklub Jablonec n. N. 6(600):2(11)
bodovaly : Gregarová, Niepelová.

Judoklub Jablonec n. N. - Judoklub Olomouc 3(201):5(500)
bodovaly : Ryšavá, Niepelová, Karásková.

SKP Benešov - Judoklub Jablonec n. N. 3(201):5(500)
bodovaly : Hubáčková, Volfová, Holečková.

1.JC Baník Ostrava - Judoklub Jablonec n. N. 3:(300):5(302)
bodovaly : Kařízková, Niepelová, Volfová, Holečková, Karásková.

Jak již bylo výše zmíněno družstvo starších žáků i bez třech obsazených hmotnostních kategorií vybojovalo
3.místo v konkurenci 11 týmů. První dvě kola Jablonec vyhrál, když porazil SK Judo Teplice a TSC Turnov. Poté

prohrál s pozdějším vítězem Baníkem Ostravou a v opravných soubojích nejprve porazil Čáslav a v přímém
souboji o 3.místo zdolal i PRO Sport Teplice.

Judoklub Jablonec n. N. - SK Judo Teplice 5(410):4(400)
bodovali : Černý, Sobota, Ivanka F., Ivanka M., Doležal.

Judoklub Jablonec n. N. - TSC Turnov 5(500):4(400)
bodovali : Černý, Sobota, Ivanka F., Ivanka M., Doležal.

Judoklub Jablonec n. N. - 1.JC Baník Ostrava 4(400):5(500)
bodovali : Černý, Sobota, Ivanka F., Doležal.

Judo ZŠ Sadová Čáslav - Judoklub Jablonec n. N. 4(400):5(400,5)
bodovali : Černý, Sobota, Ivanka F., Ivanka M., Doležal.

PRO Sport Teplice - Judoklub Jablonec n. N. 4(400):5(410)
bodovali : Černý, Sobota, Ivanka F., Ivanka M., Doležal.

Družstvo dorostenek bez obsazené nejnižší hmotnostní kategorie první zápas prohrálo s TJ Start Kolín a v
opravných bojích bohužel také prohrálo a to s 1.JC Baník Ostrava a skončilo bez umístění.

TJ Start Kolín - Judoklub Jablonec n. N. 6(600):1(1)
bodovala : Štěpánková

1.JC Baník Ostrava - Judoklub Jablonec n. N. 6(501):1(0,5)
bodovala : Štěpánková

A nakonec družstvo žen, které se rovněž nepralo v úplné sestavě. Tentokrát bez nejtěžší hmotnostní
kategorie(+78kg) a poslední dva zápasy dokonce bez dvou hmotnostních kategorií(+78kg a -78kg). Ženy se praly 4

zápasy a to proti Hranicím, Vršovicím, Žižkovu a Hradci Králové, ale bohužel se jim nepodařilo zvítězit ani v



jednom utkání a obsadily poslední 5.místo.

Judoklub Jablonec n.N. - Sokol Žižkov II 2(200):4(210,5)
bodovaly : Chaloupková, Binhaková.

Sokol Praha Vršovice - Judoklub Jablonec n.N. 6(600):1(0,5)
bodovala : Poláková

JC Železo Hranice - Judoklub Jablonec n.N. 4(400):3(300)
bodovaly : Chaloupková, Prägerová, Vydrová M.,

Judoklub Jablonec n.N. - JC Hradec Králové 0(0):7(600,5)

Závody proběhly organizačně opět na výbornou. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a maminkám za
výborné občerstvení pro naše judisty, judistky a rozhodčí.



Dobrý den,

9.5 a 10.5.2015 jsme se zúčastnili mezinárodního turnaje v Erfurtu.

Turnaj byl jako již každoročně velmi kvalitně obsazen a to závodníky a závodnicemi z Německa, Polska, Izraele,
Ruska, Švýcarska či Maďarska. Náš oddíl se dokázal prosadit i přes velkou konkurenci cca 1000 závodníků a

závodnic a obsadil několik bodovaných míst.

Začneme tím nejlepším umístěním, kterého dosáhl Šimon Roháček. Šimon 3 zápasy vyhrál a jeden prohrál (byl
diskvalifikován za hody z kolen) a vybojoval tak krásné 3.místo.

Jan Hruška ve svém prvním utkání vedl na dvě yuka, ale i přesto dokázal zápas ztratit a prohrál, protože si
nepohlídal boj na zemi a soupeř ho upáčil.

Matěj Marek se pral celkem pět utkání a s bilancí 3 výher a 2 proher obsadil pěkné 5.místo.

Bedřich Blažek jako náš nejmladší závodník (2006) dva své zápasy vyhrál a dva prohrál. Béďa se pral jako o život
i se staršími soupeři a nedal jim nic zadarmo!

Krisztina Růžičková svá utkání nezvládla a bez vyhraného zápasu obsadila 7.místo. Byly to pro ni první velké
závody a tak alespoň nasbírala nějaké zkušenosti.

Matyáš Sobota startoval ve váze do 60kg, která byla ve starších žácích nejobsazenější(58 závodníků). Matyáš 2
zápasy vyhrál a jeden prohrál a skončil bez umístění.

Ivanka Martin si také nevedl vůbec špatně. Martin s bilancí dvou výher a dvou proher vybojoval 7.místo. Jeho bratr
Filip Ivanka vyhrál jedno utkání a jedno také prohrál a skončil bez umístění.

Snad si tito tři naši poslední zástupci zlepší náladu na domácím PČR družstev starších žáků a žákyň(23.5.2015).
Ostatním děkujeme za skvělou reprezentaci našeho oddílu.

 



Dobrý den,

26.4.2015 proběhlo MČR juniorů v Chomutově, kam se sjela opravdu elita z celé České republiky. Akce se
zúčastnili : Dominik Liška, Kateřina Poláková, Ivan Dubovyk a Marek Man.

Dominik (-66kg) v 1.kole po boji prohrál se zkušeným Kropáčem, který ho však do oprav nevytáhl. Lišák se však
nyní věnuje přípravě na maturitu a tím, že si " odskočil" na závody, se opět projevil jako velký srdcař.

Kačka (-70kg) si po výborných výkonech na řadě předchozích závodů vybrala slabší chvilku a oba své zápasy po
boji prohrála.

Ivan (-90kg) bojoval nejen se zkušenými soupeři, ale i s vleklými bolestmi kolene. Přesto v prvním zápase porazil
na ippon zkušeného Petrlíka. V dalším kole prohrál s pozdějším vítězem Trojnarem. V boji o 3. místo pak podlehl

Vojtovi a obsadil konečné velmi pěkné 5.místo.

Marek (-60kg) v prvním kole porazil Pecha na ippon, v dalším kole však hladce prohrál s Hegedusem. V opravách
nejprve vyřadil Svítka a v boji o postup do zápasů o 3. místo bohužel smolně prohrál s Tůmou a obsadil tak pěkné

7.místo.

Příště to však musí být lepší:)

Z turnaje si závodníci odnesli cenné zkušenosti, které jistě zužitkují následující víkend na mezinárodním turnaji v
Budapešti(2-3.5.2015)

Michael Man - předseda oddílu

 



Dobrý den,

v sobotu 18.4.2015 byl náš oddíl po delší pauze opět na závodech a to v České Lípě na "Turnaji o pohár starostky
města", kam se sjeli judisté z ČR, Německa a Polska a celkově na těchto závodech startovalo 259 závodníků z 21

oddílů. Náš oddíl na turnaji reprezentovalo 19 judistů a judistek a zde jsou výsledky :

Mláďata U9
Charvát Adam 5.místo
Metelka Filip 3.místo
Grega Tomáš 2.místo

Mláďata U11
Škaloud Jakub 2.místo
Štolba Roman 3.místo

Štolbová Miroslava 3.místo 
Blažek Bedřich 1.místo
Český Michal 1.místo 

Český Jan 2.místo

Mladší žáci
Roháček Šimon 1.místo
Novotný Adam 5.místo

Vlasák Jan bez umístění
Marek Matěj 7.místo

Pehlivan Semih 2.místo

Starší žáci a žákyně 
Škaloudová Barbora 2.místo

Niepelová Pavla 2.místo
Ivanka Filip 2.místo

Brovdij Andrej 5.místo
Maršálek Aleš 5.místo

Děkujeme všem za předvedené výkony!

 



Dobrý den,

V sobotu(11.4.2015) a neděli(12.4.2015) se v TEPLICÍCH KONAL Evropský pohár dorostenců a dorostenek. Na tyto
závody bylo přihlášeno přes 700 judistů a judistek ze 33 zemí a mezi nimi byla i Kateřina Poláková z našeho

oddílu, která startovala ve váze do 70kg. Pro Kateřinu to nebyly první takto velké závody, ale přeci jen konkurence
je velká a každý chce získat body do ranking listu, aby se nominoval na ME a MS.

Kateřina měla první kolo volné. Ve druhém narazila na Janu Tillmanss z Německa, kterou po velkém boji porazila
na yuko i když nasbírala tři tresty(shida). V dalším zápase prohrála s Bulharkou Stoyanovou na IPON. Tento zápas

byl pro Kateřinu rozhodující. Prohrávala sice na Waza-ri, ale poté byla aktivnější než její soupeřka, která dostala
dva tresty(shida) za pasivitu, ale bohužel si nepohlídala zem a soupeřka ji upáčila. Poté v opravkách nestačila na

Harselaarovou, která ji dvakrát hodila na Waza-ri.

Kačka může být se svým výkonem spokojena, když se prala vyrovnaně se soupeřkami, které jsou v ranking listu
daleko před ní.

 



Dobrý den,

v sobotu 21.3.2015 jsme se zúčastnili II.kola Samurajské katany 2015. Po prvním kole, jsme byli ve vedení o 5 bodů
před TSC Turnov a tak jsme chtěli obhájit vítězství i ve druhém kole, které se konalo v Jíčíně. Soutěže se

zúčastnilo přes 300 závodníků a závodnic. Náš oddíl reprezentovalo 40 judistických nadšenců, kteří si nevedli
vůbec špatně.

Mláďata U9
Slavětínský Ondřej 2.místo

Grega Tomáš 5.místo
Petrová Marie bez umístění
Bartel Adam bez umístění

Humeník Lukáš bez umístění

Mláďata U11
Wünscheová Elizabeta 3.místo

Škaloud Jakub 1.místo
Český Michal 1.místo

Jetmarová Daniela 3.místo
Štolba Roman 3.místo
Hýřová Eliška 1.místo

Blažek Bedřich 1.místo
Vaněk František bez umístění

Štolbová Miroslava bez umístění
Sivčák Šimon bez umístění

Pobříslová Sára 5.místo
Český Jan 3.místo

Růžičková Krisztina 5.místo

Mladší žáci a žákyně
Roháček Šimon 2.místo
Albrecht Julia 3.místo
Segeš Vojtěch 5.místo
Novotný Adam 3.místo

Vlasák Jan 3.místo
Marek Matěj 1.místo

Machková Kamila 4.místo
Bobko Tadeáš bez umístění

Horváth Natanael 9.místo
Syka Adam 9.místo
Hruška Jan 1.místo

Fejfar Tomáš 4.místo
Šimůnek Jan 5.místo

Pehlivan Semih 3.místo
Jelínek Ludvík 2.místo

Starší žáci a žákyně
Škaloudová Barbora 2.místo

Niepelová Pavla 2.místo
Ivanka Filip 1.místo

Sobota Matyáš 2.místo
Maršálek Aleš 5.místo



Brovdij Andrej 3.místo
Ivanka Martin 2.místo

Všem našim reprezentantům za předvedené výkony děkujeme! Třetí kolo této soutěže se koná 6.6.2015 v Liberci.

 



NÃ¡bor novÃ½ch ÄlenÅ¯ celoroÄnÄ›!



Dobrý den,

v neděli podvečer nám skončil druhý kvalifikační turnaj v rámci Českého poháru a to Velká cena Jablonce, která
se konala v Městské hale v Jablonci nad Nisou.

Velké ceny se o víkendu zúčastnilo neuvěřitelných 1100 závodníků a závodnic z České republiky, Polska a
Německa !!

V sobotu startovalo celkem 793 mladších a starších žáků a žákyň a mezi nimi měl hned několikásobné zastoupení
i náš oddíl, tak se pojďme podívat a shrnout si výsledky našich reprezentantů. V kategorii mladších žákyň se
představily Julia Albrecht, Kamila Machková a Nicole Syřišťová. Nejlepší výsledky z těchto dívek získala Julia
Albrecht, která se bilancí 1 výhry a 2 proher obsadilo krásné 5.místo. Kamila a Nicole bohužel svá dvě utkání

prohrály. V mladší žácích se hned několik našich závodníků rozloučilo se soutěží bohužel hned po prvním zápase
nebo druhém zápase. O poznání lépe se vedlo Ludvíku Jelínkovi, který své první utkání vyhrál, druhé sice prohrál,

ale další tři zápasy v opravách vyhrál a obsadil 3.místo !! Ještě lépe si vedl Šimon Roháček, který v hmotnostní
kategorii -30kg nedal svým soupeřům šanci a vyhrál všechny své zápasy před časovým limitem a získal tak první

zlatou medaili pro náš oddíl !

Po soutěži mladších žáků a žákyň byli na řadě starší žáci a žákyně. Ve starších žákyních se prala na svých úplně
prvních závodech Barbora Škaloudová, která sice všechny svá 4 utkání prohrála, ale ukázala, že se s ní do

budoucna musí počítat! Druhou zástupkyní ve starších žákyních byla Pavla Niepelová, která startovala ve váze do
48kg. Na horké domácí půdě to byla její premiéra a zvládla to skvěle. Svůj první zápas vyhrála po pár vteřinách na

IPON, druhý zápas vyhrála hodem Tomoe-Nage a v semifinále vyhrála na držení. Ve finále narazila na svou
neoblíbenou soupeřku Havlíčkovou na kterou bohužel nestačila, ale i tak obsadila nádherné 2.místo!

Poslední kategorií, která se v sobotu představila byli starší žáci. Velké naděje na zisk zlaté medaile se ve váze do
60kg dávali Matyášovi Sobotovi a nebudeme vás napínat, jak to dopadlo. Matyáš Sobota zvládl všechna svá utkání
a obsadil tak 1.místo!! Postupně porazil Colana, Podlešáka, Wilhelma a po velkám boji ve finále Pochopa! Sobota
Maty tak vyhrál i druhý kvalifikační turnaj a zároveň vyhrál 3x za sebou Velkou cenu Jablonce v jeho kategorii. Ve
váze do 66kg se představila dvojčata Martin a Filip Ivankové. Po bojovných výkonech obsadili s bilancí 5 výher a 1

porážky 3.místa a navázali tak na umístění z loňského roku. Ve váze do 73kg nás všechny(hlavně potom sám
sebe)překvapil Andrej Brovdij, který se po dvou vyhraných utkáních dostal do semifinále, kde prohrál a v boji o
třetí místo měl nad svým soupeřem navrch, ale nakonec se nechal vteřinu před koncem zápasu uškrtit a obsadil

tak konečné 5.místo!

V neděli Velká cena Jablonce pokračovala! Účast byla menší. Dnes se soutěže zúčastnilo 307 dorostenců,
dorostenek a juniorů a juniorek. V těchto kategoriích jsme měli oproti sobotě, kdy naši trenéři nestíhali přebíhat
od jedné tatami k druhé, "jen" šestičlenné zastoupení a to Marka Mana a Kateřinu Polákovou, kteří měli zdvojený

start a startovali, jak ve své věkové kategorii dorostenců či dorostenek, tak i v kategorii juniorů respektivě
juniorek. Dále pak Matyáše Sobotu, Ivana Dubovyka, Natálii Gottsteinovou a Dominika Lišku..

V dorostencích do 60kg znovu nastoupil Matyáš Sobotu a i nadále se vezl na vítězné vlně ze soboty, když svá
první dvě utkání vyhrál, poté se ale projevil věkový rozdíl a další svá dvě utkání prohrál a obsadil krásné 9.místo!
V této hmotnostní kategorii startoval i Marek Man, jenž svůj první zápas vyhrál, ale poté prohrál a do opravek se
nedostal. Lépe se mu vedlo v juniorech, když vyhrál 3 utkání z 5 a vybojoval 3.místo! Pro Marka je to zasloužená
odměna po tvrdé přípravě, kterou podstoupil. Ve váze do 90kg se nám představil Ivan Dubovyk, když se po třech

výhrách dostal až do finále, kde ale bohužel zaspal začátek utkání a prohrál před časovým limitem a i přes
zdravotní komplikace, obsadil 2.místo! V dorostenkách do 52kg nastoupila Natálie Gottsteinová a ukázala nám, že

vítězit se dá i s jedním až dvěma tréninky týdně. První i druhé utkání zvládla skvěle a vyhrála je před časovým
limitem. V semifinále podlehla Kociánové a navíc si nešťastně zranila zápěstí. V boji o 3.místo po bojovném
výkonu taktéž prohrála a získala tak body do kvalifikace na MČR za 5.místo. V dorostenckách se prala také

Kateřina Poláková a to ve váze do 70kg. Kateřina se bohužel utkala v neoblíbené šestičlenné tabulce, kde se pere
každý s každým. Kateřina 4 utkání vyhrála a jeden prohrála, ale i to jí stačilo na 1.místo i díky vyhranému

vzájemnému zápasu se soupeřkou, která skončila na 2.místě. Jakoby toho neměla Kateřina málo a tak se prala i v
juniorkách taktéž ve váze do 70kg, kde znovu narazila na neoblíbenou tabulku, tentokrát však pětičlennou. I zde se

Kateřině dařilo a po 3 výhrách a jedné prohře obsadila 2.místo a celkem se tedy během odpoledne odeprala 9

https://www.facebook.com/pavla.niepelova
https://www.facebook.com/pavla.niepelova
https://www.facebook.com/sobota.maty
https://www.facebook.com/sobota.maty
https://www.facebook.com/marek.man3


utkání!!

Poslední medailovou nadějí byl Dominik Liška který si závody na domácí půdě díky velké podpoře fanoušků
vyloženě užívá a potvrdil to i letos. Startoval ve váze do 66kg a v šestičlenné tabulce 4 utkání vyhrál, 1 prohrál a

díky lepšímu skóre a vzájemnému zápasu tuto hmotnostní kategorii vyhrál !!

Třešinkou na dortu bylo vítězství v pořadí družstev ve všech kategorií dohromady.! Judo Klub Jablonec n. N. tak
obsadil 1.místo v konkurenci 106 oddílů, kteří dosáhly alespoň na poslední bodované 7.místo.

V poslední řadě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o pořádání Velké ceny
Jablonce. Ať už sponzorům, organizačnímu týmu, nebo také rodičům.



Dobrý den,

v sobotu 7.3.2015 jsme vyjeli na závody do nedalekého Hradce Králové na Velkou cenu. Soutěže se zúčastnilo 285
závodníků a závodnic z ČR a byly dle našeho názoru velmi kvalitně obsazené. Náš oddíl reprezentovalo 11 judistů

a 2 judistky.

Mláďata U11
-30kg Český Michal 5.místo

-34kg Blažek Bedřich 3.místo

Mladší žáci a žákyně U13
-32kg Albrecht Julia 3.místo

-34kg Novotný Adam bez umístění
-34kg Vlasák Jan 7.místo

-34kg Marek Matěj 2.místo
-38kg Bobko Tadeáš bez umístění

-42kg Hruška Jan 3.místo

Starší žáci a žákyně
-52kg Niepelová Pavla 2.místo

-66kg Valeš Marián bez umístění
-66kg Ivanka Martin 3.místo
-66kg Ivanka Filip 2.místo

-73kg Brovdij Andrej 4.místo

Všichni podali skvělé výkony.! Někteří měli více štěstí, někteří méně. Ještě jsme shledali určité nedostatky, kterým
budeme na trénincích věnovat více času a snad při nás bude stát štěstí příští víkend na domácí půdě, kde se

uskuteční Velká cena Jablonce, která je zároveň kvalifikačním turnajem na MČR.

 



Dobrý den,

Ve dnech 28.2. a 1.3. se 9 našich závodníků zúčastnilo 2. ročníku Grand Prix Banská Bystrica. Na medaile dosáhli
v žákovských kategoriích Šimon Roháček ( 3. místo) a Eliška Hýřová (3. místo). Hezký bojovný výkon podal i Adam

Syka ( 5. místo). Ostatní - Matěj Marek, Honza Vlasák a Bedřich Blažek na bodovaná místa nedosáhli , ale rovněž
se prali velmi dobře a ze svých výkonů nemusí být zklamaní. Matyáš Sobota ve " starších žácích" potvrdil vysokou

úroveň a prohrál jen se svým velkým soupeřem Gallardem z Bratislavy. V dorostenecké kategorii (- 60 kg) byli
bohužel Matyáš a Marek Man nalosováni do stejné skupiny. Oba ve skupině jednou vyhráli a jednou prohráli , a tak

se mezi sebou poprali o postup ze skupiny. Vyhrál Marek. Následně pak prohrál a obsadil tak pěkné 3.místo. A
nejlepší nakonec. Katka Poláková startovala v kategorii +63 kg, což byla nejvyšší vypsaná kategorie pro děvčata,
takže se utkala i s mnohem těžšími soupeřkami. Z 5 zápasů prohrála jen jediný ve finále a obsadila tak krásné 2.

místo. Všem závodníkům za předvedené výkony děkujeme a gratulujeme !

Servisní team: Roman Polák, Roman Hýř, Michael Man

 



Dobrý den,

v sobotu 21.2.2015 jsme se v hojném počtu zúčastnili I.kola Samurajské katany 2015 v nedalekém Turnově. Na
soutěži startovalo přibližně 200 závodníků a závodnic z Libereckého, Královehradeckého a Pardubického kraje.

 

Mláďata U9
22,7-24,4kg Slavětínský Ondřej 3.místo

22,7-24,4kg Staněk Adam 7.-8.místo
27kg Metelka Filip 3.místo

28,8 - 29,2kg Grega Tomáš 1.místo

Mláďata U11
25,2-26,4kg Škaloud Jakub 1.místo
27,9-28,8kg Český Michal 3.místo
31,4-32,7kg Hýřová Eliška 2.místo

31,4-32,7kg Blažek Bedřich 1.místo
38,6kg Pobříslová Sára 2.místo

38,6kg Štolbová Miroslava 4.místo
33,4-36,4kg Vaněk František 3.místo

40,6-42,7kg Český Jan 4.místo

Mladší žáci
-50kg Fejfar Tomáš 4.místo

-30kg Roháček Šimon 5.-6.místo
-34kg Marek Matěj 1.místo
-34kg Vlasák Jan 3.místo

-34kg Segeš Vojtěch 3.místo
-38kg Syka Adam 3.místo

-38kg Horváth Natanael 7.-9.místo
-42kg Hruška Jan 3.místo

-55kg Pehlivan Semih 1.místo
-55kg Šimůnek Jan 3.místo

Starší žáci a žákyně 
-36kg Škaloudová Barbora 2.místo

-52kg Niepelová Pavla 2.místo
-66kg Ivanka Martin 1.místo
-60kg Ivanka Filip 1.místo

Pořadí družstev vám sdělíme hned jak jen to bude možné. Děkujeme všem naším judistům a judistkám za
předvedené výkony. Hlavní trenér p. Marek byl s výkony velmi spokojen. Těšíme se na další závody.



Dobrý den,

v sobotu 14.2.2015 a neděli 15.2.2015 byl na programu v rámci Českého poháru první kvalifikační turnaj na MČR a
to GRAND PRIX OSTRAVA. Soutěže se zúčastnila špička závodníků a závodnic z celé ČR, Polska a Slovenska. 

V sobotu náš oddíl reprezentovali Marek Matěj(-34kg), Vlasák Jan(-34kg), Hruška Jan(-42kg), Niepelová Pavla(-
48kg), Valeš Marián(-66kg), Ivanka Filip(-66kg), Ivanka Martin(-66kg) a Sobota Matyáš(-60kg). Našim nejmladším
závodníkům se na soutěži bohužel nedařilo. Marek, Vlasák i Hruška nezvládli hned svá první utkání a soutěž pro
ně skončila hned na začátku. Pavla Niepelová(-48kg) prohrála své první utkání v soutěži s polskou závodnicí a
svůj další zápas prohrála v opravách pro změnu také s polskou závodnicí. Aby té smůly nebylo málo, náš další

závodník Filip Ivanka(-66kg) byl při svém prvním zápase diskvalifikován za úchop pod pasem.
A teď k těm lepším zprávám. Martin Ivanka ve stejné hmotnostní kategorii -66kg obsadil krásné 5.místo, když 3

zápasy vyhrál a dva prohrál. Posledním zástupcem v této hmotnostní kategorii byl Marián Valeš, který vyhrál dvě
utkání a stejný počet utkání prohrál a obsadil konečné 7.místo.

A to nejlepší ze sobotního dne nakonec. Matyáš Sobota s přehledem vyhrál svou kategorii!! Všechny zápasy
vyhrál před časovým limitem. K těm velmi povedeným utkání patřilo semifinálové utkání, ve kterém porazil Matyáš

svého velkého konkurenta Pochopa za necelou minutu. Svůj výkon korunoval finálovým utkáním, které trvalo
pouhé tři vteřiny !! Ano, čtete správně!!

V neděli pokračoval kvalifikační turnaj kategoriemi dorostenců, dorostenek, juniorů a juniorek. Matyáše Sobotu
dnes v Ostravě doplnili Marek Man a Kateřina Poláková. Matyáš a Marek startovali ve stejné kategorii -60kg. Marek
Man své první utkání vyhrál. Ve svém druhém zápase bohužel prohrál, další zápas tentokrát již v opravách vyhrál,
ale poté znovu prohrál a obsadil tak 7.místo. Lépe si vedl Matyáš Sobota, který navázal na skvělé sobotní výkony
a dnes(kde mohl narazit na soupeře až o 4roky starší), obsadil s bilancí 3 výhry a jedné prohry vynikající 3.místo!!

Kateřina Poláková startovala ve váze do 70kg. Svůj první zápas, který byl zároveň semifinálovým, vyhrála po
velkém boji v GOLDEN SCORE na Ipon, když využila špatného nástupu soupeřky a okontrovala ji. Ve finálovém

zápase nestačila na svou velkou soupeřku Hájkovou, která ji upáčila. Kateřina tak obsadila 2.místo.

GRATULUJEME!



Pohár Nadějí (U18 a U23) Olomouc 31.1.2015

31.1. se naši dorostenci zúčastnili prestižního turnaje v Olomouci. 
Přítomná byla téměř celá dorostenecká špička z České republiky a 

závodníci ze Slovenska .

V kategorii do 60 kg se zúčastnilo celkem 21 závodníků, a my jsme zde měli 2 zástupce.

MATYÁŠ SOBOTA je stále ještě " staší žák" , ale může již startovat i v kategorii dorostenců. Byl to jeho první
závod ve vyšší kategorii ( může narazit až o téměř 4 roky starší závodníky), a tak se seznamoval a sbíral

zkušenosti. Vypadl v prvním kole, ale prokázal bojovnost a ostudu rozhodně neudělal.

MAREK MAN naopak patří v této kategorii již ke zkušeným závodníků. V prvním kole měl volný los. V druhém
vyhrál na yuko hodem seoi-nage. V dalším kolem narazil na pozdějšího finalistu O. Svobodu,kterému po své

chybě podlehl na ippon. V opravách pak upáčil závodníka ze Slovenska. V dalším kole se popral s dalším
zkušeným závodníkem Hegedüszem . Po velkém takticky dobře zvládnutém boji, kdy ani jeden borec neudělal

chybu se prodlužovalo.V nastaveném čase pak rozhodčí potrestali Marka Mana za údajnou pasivitu a tak obsadil
celkové pěkné 7. místo.

IVAN DUBOVYK (-90 ) měl ve své kategorii celkem 5 soupeřů a zápasil tedy "v tabulce" - celkem 5 zápasů. Ivan se
stále " hledá", a proti ostatním soupeřů byl mírně znevýhodněn i nižší hmotností. Vyhrál jeden zápas i když v
dalších dvou na své soupeře " měl". Jedná se ale o začátek sezony a Ivan má potenciál své výsledky zlepšit

KATKA POLÁKOVÁ (-70) je zkušená závodnice a především velká bojovnice. Ačkoliv má tréninkový výpadek
způsobený zdravotními problémy a školními povinnostmi , podlehla pouze pozdější vítězce Hájkové. Další 4

zápasy vyhrála a obsadila tak na tomto prestižním turnaji krásné 2.místo .

GRATULUJEME !!

Trenér Pavel Hrubý však není nikdy spokojený a tak nadcházející jarní prázdniny rozhodně borci neprosedí u PC
her a facebooku.

Autor : Michael Man







Dobrý den,

o víkendu (24.1 a 25.1.2015) se uskutečnila Velká cena České Třebové, kde náš oddíl startoval také a to jak v
sobotu, kdy proběhla soutěž mláďat a starších žáků a žákyň, tak i v neděli, kdy závody pokračovaly kategoriemi

mladších žáků a žákyň a dorostenců a dorostenek. Na těchto závodech jsme bohužel neměli moc početnou
výpravu kvůli nemoci, ale ti kteří se zúčastnili potvrdili, že Judo Klub Jablonec patří mezi špičkové kluby ČR.

Mláďata U11
-33,7kg Hýřová Eliška 3.místo

-31,9kg Blažek Bedřich 3.místo

Mladší žáci U13
-34kg Vlasák Jan bez umístění
-42kg Hruška Jan bez umístění
-30kg Roháček Šimon 1.místo

Starší žáci U15
-60kg Sobota Matyáš 2.místo

-60kg Ivanka Filip 5.místo
-66kg Ivanka Martin 1.místo

-73kg Brovdij Andrej bez umístění

Dorostenci a dorostenky U18
-60kg Man Marek 3.místo

-90kg Dubovyk Ivan 1.místo
-70kg Poláková Kateřina 1.místo

Gratulujeme všem našim judistům a judistkám ke skvělému úspěchu. Medaile z této Velké ceny patří mezi ty, které
si musíte opravdu zasloužit a vybojovat.



SYNER CUP

V sobotu jsme zúčastnili Syner Cupu v Liberci, kde nás reprezentovala čtveřice vyvolených a to Sobota Matyáš,
Brovdij Andrej, Gottsteinová Natálie a Poláková Kateřina. První dva vyvolení jsou věkem sice starší žáci, ale v

sobotu startovali mezi dorostenci. Sobota Matyáš při premiérovém startu s dorostenci obsadil nádherné 5.místo !
O něco hůře se vedlo jeho kamarádovi Andrejovi, který byl bez umístění.

Poláková Kateřina, mistryně ČR pro rok 2014 potvrdila svou formu a ve své váhové kategorii zvítězila !! 

Natálie Gottsteinová i po tréninkovém výpadku vybojovala krásné 3.místo

GRATULUJEME !



KVALIFIKACE DO 1.LIGY MUŽŮ

17.1.2015 se náš team zúčastnil kvalifikačního turnaje do 1. ligy mužů v Olomouci. Dále zúčastnily oddíly Judo
Budo Brno, Kidsport Praha a Olomouc "B".

Ačkoliv náš team byl papírově nejslabší, nejmladší a s nejmenšími 
zkušenostmi , podali všichni borci maximální a soustředěný výkon, 

podpořený i výbornou náladou a teamový duchem . Porazili jsme oddíly Prahy a Brna a skončil tak na 2. místě, za
vítěznou Olomoucí . Protože do ligy postupuje pouze jeden team, jsme tedy náhradníky. I 

tak naši borci nezklamali a podané výkony jsou příslibem do celé nové sezony.

Složení teamu:
Marek Man (60), Dominik Liška (66), Pavel Škarvada( 73, hostující z 

Judo Kolín), Petr Kabelka ( 81),Ivan Dubovyk(90), Michal "Smržovka" 
Jakubík (-100)

trenér: Pavel Hrubý

Za Judo Klub Jablonec n. N. a TJ LIAZ Jablonec nad Nisou - oddíl judo 

Michael Man, předseda oddílu

 







Zleva nahoře : Škarvada, Kabelka, Liška, Jakubík.

Zleva dole : Man, Dubovyk.



2.ročník Podještědské novoroční poprání

Mláďata U9
-28,2kg Petrová Marie 4.místo
-25,6kg Metelka Filip 3.místo

-23,2kg Slavětínský Ondřej 3.místo
-23,2kg Staněk Adam 4.místo
-29,5kg Grega Tomáš 2.místo

Mláďata U11
-33kg Hýřová Eliška 1.místo

-40kg Štolbová Miroslava 2.místo
-48kg Růžičková Krisztina 2.místo

-28,7kg Štolba Roman 3.místo
-26,9 Škaoud Jakub 1.místo

-35,6kg Vaněk František 3.místo
-28,7kg Český Michal 2.místo

Mladší žáci U11
-34kg Vlasák Jan 5.-7.místo

-34kg Horváth Natanael 5.-7.místo
-34kg Segeš Vojtěch 5.-7.místo
-58kg Semih Pehlivan 1.místo
-53,1kg Fejfar Tomáš 2.místo

Pro některé to byly vůbec první závody v jejich judistické kariéře a musíme říct, že nás všichni "nováčci" i stálí
reprezentanti jabloneckého juda mile překvapili, jak na tom z kraje sezony jsou.
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	A9R3564170.tmp
	Local Disk
	file:///Users/danielvrana/Sites/Judo OLD/Výsledky_závodů/2015/95.html
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	A9R3525314.tmp
	Local Disk
	file:///Users/danielvrana/Sites/Judo OLD/Výsledky_závodů/2015/83.html
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