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V sobotu 23.1.2016 jsme se také zúčastnily závodů v Liberci, kde byl omezený počet startujících na 120 judistů a
judistek. Tyto závody jsou určeny především pro děti, které začali s judem v průběhu minulého roku a jsou tak

ideální volbou pro začátečníky.

Boiko Danilo 4.místo
Grossgott Marek 4.místo
Morávek Miroslav 4.místo

Krátký Daniel 4.místo
Hrušková Anna 3.místo

Valešová Justýna 3.místo
Vala Lukáš 3.místo
Haller Matěj 3.místo

Mlejnecký Pavel 3.místo
Poláčková Tereza 3.místo

Křivánek Matěj 2.místo
Slavětínský Ondřej 2.místo

Wunscheová Elizabeta 2.místo
Křivánek Martin 1.místo

Bartel Adam 1.místo
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Vánoční turnaj Semily - 10.12.2016

Soutěže se zúčastnilo 145 závodníků a závodnic z 11 oddílů. Konkurence byla velmi kvalitní, ale i našich 7
zástupců se dokázala prosadit.

Mláďata U9
Helceletová Lilly 5.místo

Vala Lukáš 1.místo
Honzák Adam 3.místo

Mláďata U11
Blažek Bedřich 1.místo

Mladší žáci a žákyně U13
Albrecht Julia 2.místo
Hýřová Eliška 1.místo

Roháček Šimon 1.místo

Na některých byla již znát únava po dlouhé a náročné sezoně, ale i tak hodnotíme závody úspěšně.
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Dobrý večer,

máme za sebou poslední závody této sezony. V sobotu 10.12.2016 jsem vyjeli na závody do Zittau(Žitavy) na
vánoční turnaj s mezinárodní účastí.

Do Žitavy jsme vypravili celý autobus, který byl do posledního místa plný. Nutno podotknout, že ještě někteří
přijeli autem přímo do Žitavy. V celkovém součtu startovalo v Žitavě více než 50 judistů a judistek jen z

Jablonce, celkem jich bylo 130. Tyto závody byly určeny především pro ty, kteří začali s judem teprve v září a
byla to jejich vůbec první zkušenost se závody. Všichni to zvládli skvěle a mají obrovskou pochvalu!

Mláďata U9
Pilek Daniel 1.místo

Klára Janatová 1.místo
Julie Dvorská 1.místo
Tomáš Žváček 1.místo

Michal Teršl 1.místo
Adam Rudolf 2.místo

Marek Lukášek 2.místo
Martin Křivánek 1.místo
Adam Šarkozi 3.místo
Matyáš Hubka 1.místo
Matěj Křivánek 3.místo
Štěpán Zoubek 1.místo

Jan Trojan 1.místo
Tomáš Vachek 2.místo

Jiří Valenta 3.místo
Filip Lacina 3.místo

Kostjantyn Taškán 2.místo
Jindřich Pabyška 2.místo

Sebastian Hasenkopf 2.místo
Eduard Schaab 1.misto

Samuel Veit 2.místo
Vojtěch Čepelík 3.místo

Anna Česká 2.místo
Jan Pleštil 2.místo

Patrície Švarcová 1.místo
Justýna Valešová 1.místo

Vendula Hloušková 2.místo
Lucie Dobiášová 1.místo
Františe Vacek 1.místo

Mláďata U11
Adam Bartel 1.místo

Josefína Vacková 1.místo
Marek Malát 1.místo

Daniel Tarčinský 2.místo
Daniel Krátký 3.místo
Marie Petrová 2.místo
Jitka Česká 3.místo
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Vojtěch Živnůstka 1.místo
Lukáš Holubec 2.místo
Daniel Taškán 1.místo

Martin Vodseďálek 2.místo

Mladší žáci a žákyně
Ladislav Tóth 1.místo
Šimon Dobiáš 1.místo
Vojtěch Segeš 1.místo

Kamila Machková 1.místo
Jan Šimůnek 2.místo

Jan Český 2.místo
Josef Trojan 1.místo

Natanael Horváth 1.místo
Krisztina Růžičková 1.místo

Lída Bedrníková 1.místo

Starší žáci a žákyně
Barbora Škaloudová 2.místo

Niepelová Pavla 1.místo
Jelínek Ludvík 1.místo
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Dobrý den,

11.-15.11.2016 jsme se zúčastnili mezinárodního turnaje ve Slovinském Hradci - Koroška Open 2015 v kategoriích
U16 a U18.

V neděli pak proběhla i soutěž družstev pod názvem Turpal-Ali Kadyrov Memorial. Na tuto akci přijeli závodníci z
celkem asi 30 zemí. Nejsilnější zastoupení mělo Slovinsko, Gruzie, Maďarsko a Rusko - respektive spolupořádající

team z Grozného (Čečna).

Velkou účast měla i Česká republika (žákovský a dorostenecký výběr ČR, Baník Ostrava, výběr Středočeského
kraje).

Ač se turnaj potýkal s drobnými organisačními problémy (v sobotu se končilo kolem 22.30) a probíhala podle
mírně upravených pravidel, je výbornou zkušeností pro naše závodníky poznat realitu dorosteneckého juda na

nejvyšší úrovni. Především maďarský výběr chlapců a děvčat a gruzinský výběr chlapců (či spíše vousatých
obříků nejistého věku) byl mimořádně silný.

Z našich judistek a judistů si nejlépe vedla Andrea Prokorátová, která ve váze do 63 kg obsadila výborné 5.místo !
Katka Poláková skončila devátá: Pavla Niepelová jeden zápas vyhrála a dále nepostoupila. Matyáš Sobota a

Marián Valeš vyhráli rovněž jeden zápas a dále nepostoupily.

Andrej Brovdij a Adéla Machová své úvodní zápasy prohrály. Podstatný je však projev s jakým všichni bojovali a
ten byl výborný - všichni se snažili na hranici svých schopností a svým soupeřům nedali nic zadarmo.

Dále se děvčata zúčastnila i souťeže družstev U18. Ve skupině měly Slovinsko, Velkou Británii a Maďarsko. Holky
se praly jako lvice a i když všechny zápasy prohrály, už samotná účast v této soutěži a pro každou 3 těžké zápasy
byly velkou zkušeností. ( A realisační team se velmi bavil radostí reprezentantek Slovinska a Maďarska, že porazily

team složený i s pomocí dvou starších žákyň :)

V pondělí a úterý pak proběhl tréninkový kemp. Zápasy byly velmi 
trvdé, nikdo nikoho nešetřil a především Gruzinci dávali znát, že kemp je pro ně příležitost někoho seřezat.

Naši borci a borky tak získali výbornou motivaci zvýšit své tréninkové úsilí a především se mezi sebou nešetřit,
protože jinde (a i v životě) slabost se trestá.

Autor : Michael Man
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Dobrý den,

v sobotu 5.11.2016 jsme vyjeli na Podzimní turnaj do Děčína. Na tento turnaj bylo přihlášeno přes 100 závodníků,
ale nakonec do Děčína přijel dvojnásobek judistů a judistek a konkurence byla velice dobrá.

Mláďata U9
Švarcová Patrície - 2.místo

Duben Jan - 3.místo
Valešová Justýna - 4.místo

Vala Lukáš - 4.místo
Helceletová Lilly - 2.místo

Slavětínský Ondřej - 4.místo

Mláďata U11 
Český Michal - 1.místo
Metelka Filip - 3.místo
Grega Tomáš - 1.místo
Česká Jitka - 4.místo

Novotná Kateřina - 3.místo
Blažek Bedřich - 1.místo

Mladší žáci a žákyně U13
Albrecht Julia - 2.místo
Tóth Ladislav - 2.místo

Roháček Šimon - 1.místo
Segeš Vojtěch - bez umístění

Novotný Adam - 2.místo
Hýřová Eliška - 2.místo
Trojan Josef - 2.místo

Všichni mají pochvalu za předvedené výkony, ikdyž někde to byly opravdu nervy.!

Michal Český na druhých závodech po sobě získal cenu za nejtechničtějšího závodníka ve své věkové kategorii.
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Dobrý den,

další vrchol sezony mají za sebou naši dorostenci a naše dorostenky a vedli si o poznání lépe než st. žáci a
žákyně a získali dvě stříbrné medaile a jedno páté místo.!

V sobotu 5.11.2016 se v Brně konalo Mistrovství České republiky dorostenců a dorostenek na které se
kvalifikovalo z našeho oddílu 5 dorostenek a 1 dorostenec.

Škaloudová Barbora - Bára už na jedné republice letos startovala, ale na této druhé chtěla zanechat lepší dojem. A
to se jí podařilo! Bára po jedné výhře a jedné prohře obsadila krásné 2.místo!

Niepelová Pavla - Pro Pavlu to byla taktéž druhá republika krátce po sobě a alespoň částečně si spravila chuť,
když po dvou vítězných zápasech a dvou prohrách obsadilo hezké 9.místo. Nutno podotknout, že Pavla i Bára

mohly narazit na soupeřky až o 4 roky starší.!

Adéla Machová, Andrea Prokorátová - Dalšími zástupkyněmi v kategorii dorostenek byly ve váze do 63kg Adéla a
Andrea. Pro Adélu to byla první zkušenost s takto velkýma závodama. Podala bojovný výkon, ale to zatím bohužel

nestačilo, tak snad to vyjde příště! Andrea je daleko zkušenější závodnice. První kolo prohrála, poté ale v
opravných bojích vyhrála. V zápase o třetí místo ji štěstí nepřálo a obsadila tak 5.místo!

Kateřina Poláková - poslední naší nadějí v kategorii dorostenek byla právě Kateřina. Minulý rok MČR vyhrála a
letos k tomu také neměla daleko. Bez problémů došla až do finále, kde bohužel podlehla své velké konkurentce a

vybojovala druhý cenný kov pro Jablonec.

Matyáš Sobota - Matyáš byl naším jediným zástupcem v kategorii dorostenců, kam se jen o kousek neprobojovali
jeho kamarádi z oddílu. Matyáš narazil v prvním kole na svého "bývalého soupeře" z oddílu Martina Ivanku. Po

vyrovnaném zápase Matyáš prohrál a soutěž pro něj skončila hned v prvním kole. Pro Matyáše je to velké
zklamání.
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Dobrý den,

v sobotu 12.11.2016 se v Mladé Boleslavi konal Přebor České republiky mladších žáků a žákyň. Na tento turnaj se
z našeho oddílu nominovala čtveřice ve složení Roháček Šimon(-34kg), Albrecht Julia(-36kg), Hýřová Eliška(-40kg)

a Růžičková Krisztina(+57kg).

Albrecht Julia - Pro Julču to byl druhý PČR, kterého se zúčastnila a určitě chtěla napravit svou loňskou premiéru,
která ji nevyšla dle představ. Julča první zápas bez větších problémů vyhrála. Druhý zápas po své vlastní chybě
prohrála, když si soupeřce sama lehla do držení. V opravných bojích konečně bouchly v Julče saze a rvala se jak

o život, ale ani to jí nestačilo a po velkém boji soupeřce podlehla a obsadila hezké 7.místo.

Hýřová Eliška - Pro Elišku to byla první republika na které startovala. Hned v prvním kole narazila na favoritku své
váhové kategorie, které podlehla na pomocný bod(rozhodnutí rozhodčích). Toto utkání nejspíše rozhodl Eliščin
rozpačitý začátek utkání. Druhý zápas Eliška vyhrála. Ve třetím zápase se Elišce příliš nedařilo a po další prohře

obsadila při své premiéře 7.místo.

Růžičková Krisztina - Pro Krisztinu to byla také premiéra. Krisztina první zápas po vyrovnaném boji vyhrála. Druhý
zápas, který byl zároveň semifinálovým, bohužel prohrála. Zápas o třetí místo připomínal chvílemi ze strany
soupeřky spíše sumo nebo řecko-římský zápas. Krisztina bojovala, ale bohužel to nestačilo. I tak je 5.místo

úspěchem.

Roháček Šimon - A to nejlepší nakonec!! Šimon Roháček obhájil své loňské vítězí a i letos se stal Přeborníkem
České republiky!! Šimon ovládl svou váhu suverénně. Postupně porazil Žídka, Markina a ve finále přejel za 13

vteřin Egrta.!

VŠEM GRATULUJEME!!

Poslední šanci na zisk cenný kovů z PČR či MČR budou mít muži a ženy 26.11.2016 v Jablonci nad Nisou!
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Dobrý den,

22.10.2016 proběhlo v jablonecké hale závěrečné kolo sestupové skupiny 1. ligy. Soupeři našeho teamu byla
družstva z Prachatic, Ostrava "B" a Olomoc "B". Náš mladý team měl již pouze teoretickou možnost se v lize
udržet. Bohužel nám i vypadla váha do 60 kg a hned v prvním zápase se zranila jedna s opor Dominik Liška.
Nevyhráli jsme ani jediný zápas a ani individuální výkony příliš nepotěšili. Nicméně kluci získali zkušenosti a

motivaci do kvalifikace, které se bude konat v lednu.

Autor : Michael Man
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Dobrý večer,

o tomto víkendu se uskutečnili závody v Německu v Demitz -Thumitz (Pohár města Rammenau) v kategoriích U11,
U15 a U21.

Závody byly kvalitně organizované a počet kvalitních soupeřů z Německa a Polska byl dostatečný.

Kategorie U11

Filip Metelka - do 32 kg, 3:1 (16 závodníků) 2.místo
Michal Český - do 34 kg, 3:0 (16 závodníků) 1.místo
Tomáš Grega - do 36 kg, 4:0 (18 závodníků) 1.místo
Bedřich Blažek - 3:0, 1.místo, všechny výhry na Ipon

Kategorie U15

Barbora Škaloudová - 2. místo 2/1 + 1 vítězný přátelský zápas, 
bojovný výkon. Ve finále ji bohužel došly síly, ale soupeřka byla zkušenější. Bára si alespoň spravila chuť po PČR.

Šimon Roháček -1. místo 3/0 + 1 vítězný přátelský zápas.
Bezchybný výkon v postoji, ale je potřeba zlepšit boj na zemi.

Vojtěch Segeš - 2. místo 2/1 + 1 vítězný přátelský zápas. Dvakrát Vojtovi vzdal soupeř po perfektním "sankaku
gatame". Je třeba zlepšit boj v postoji.

Jan Hruška - 3.místo 2/1.Honza musí zapracovat na síle a zlepšit techniku - bez chvatů se vyhrávat nedá.
Nechyběla bojovnost. I Honza si spravil chuť po PČR.

Kategorie U21

Marek Man - 3. místo 2/3. Výkon byl bojovný a prohrané zápasy vyrovnané až do konce. U Marka je potřeba
odstranit vlastní 

nevynucené chyby!

Bezchybně náš oddíl rovněž reprezentovala rozhodčí Lucka Hoření.

Děkujeme Lucce i všem ostatním!

Autor : Michael Man, Jan Český.
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Dobrý den,

třetím turnajem, kterého jsme se o uplynulém víkendu (22.10-23.10.2016) zúčastnili, byl Šampionát Moravy mláďat
v Uherském Hradišti, kterého se zúčastnilo více než 300 závodníků, závodnic z Moravy a jediným "českým"

zástupcem byl Jablonec nad Nisou!!

Mláďata U9
Honzák Adam 5.místo

Helceletová Lilly 3.místo
Vala Lukáš 3.místo

Mláďata U11
Jediným zástupem v kategorii starších mláďat byl Bedřich Blažek, který svých pět zápasů vyhrál před časovým

limitem na ipon a stal se tak Šampionem Moravy.!!

Gratulujeme!
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Dobrý den

o tomto víkendu (22.10-23.10.2016 se náš oddíl zúčastnil POHÁRU SEVERU, který se konal v RUMBURKU. Bohužel
nevíme, kolik se turnaje zúčastnilo judistů a judistek, ale co víme jistě je to, že byla hala plná.

Mláďata U9
Křivánek Martin 3.místo
Křivánek Matěj 3.místo

Švarcová Patrície 2.místo
Slavětínský Ondřej 2.místo

Mláďata U11
Metelka Filip 2.místo
Český Michal 1.místo
Grega Tomáš 3.místo
Panoš Lukáš 3.místo

Mladší žáci a žákyně U13
Tóth Ladislav 1.místo
Hýřová Eliška 2.místo

Růžičková Krisztina 2.místo

Turnaj hodnotíme velice pozitivně, když všichni judisté a judistky z našeho oddílu dosáhli na cenné kovy i když
pro někoho to bylo velice těžké. Např. Tomáš Grega se vrátil ze závodů s "pingpongovým míčkem" pod okem, ale

ani to ho nezastavilo vybojovat 3.místo. Nechal na tatami srdce.

Jako již každoročně, tak i letos putuje cena za nejtechničtějšího závodníka, tentokrát v kategorii mláďat, do
Jablonce. Letos tuto cenu získal Michal Český.

Snad se z toho stane tradice i do příštích let.
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Dobrý den,

po delší době dostalo jablonecké judo za vyučenou, alespoň co se týče umístění na nejdůležitějším turnaji sezony
pro kategorie starších žáků a žákyň a tím byl PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY starších žáků a žákyň, který se konal v

sobotu 22.10.2016 v Jíčíně.

Na PČR se sice kvalifikovali tři ze čtyř možných zástupců z našeho oddílu, ale to bylo zhruba všechno.

Všichni tři, jmenovitě Barbora Škaloudová, Jan Hruška a Pavla Niepelová, vypadli hned v prvním kole.

Bohužel neměli šanci tuto nelichotivou bilanci ani napravit, protože je soupeři respektive soupeřky nevytáhli do
opravných bojů.
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Dobrý den,

máme pro vás připravené slíbené výsledky z III.kola Samurajské katany, které se konalo 15.10.2016 jak jistě
všichni víte v Jablonci nad Nisou v Městské hale. Soutěže se zúčasnilo více jak 300 závodníků a závodnic. Předem
se omlouváme, pokud jsme omylem napsali nějaký výsledek špatně nebo jsme na někoho zapomněli. Kdyby jste

někdo takový případ zaznamenal, tak nás prosím kontaktujte.

Valešová Justýna 4.místo
Švarcová Patrície 2.místo

Panoš Lukáš 5.místo
Křivánek Martin 3.místo
Křivánek Matěj 5.místo

Farkačová Tereza 3.místo
Knespl Mikuláš 4.místo
Šarkozi Adam 4.místo

Helceletová Lilly 1.místo
Tóth Ladislav 2.místo

Dobiáš Šimon bez umístění
Dobiášová Lucie 1.místo

Hýřová Eliška 2.místo
Roháček Šimon 1.místo

Haller Matěj 6.místo
Segeš Vojtěch bez umístění

Český Michal 1.místo
Grega Tomáš 1.místo

Slavětínský Ondřej 2.místo
Koutková Anna 2.místo

Hruška Jan 2.místo
Schaab Eduard 6.místo
Janatová Klára 5.místo
Lukášek Marek 4.místo

Vala Lukáš 3.místo
Metelka Filip 1.místo

Novotná Kateřina 3.místo
Novotný Adam 3.místo

Duben Jan 3.místo
Škaloudová Barbora 3.místo(1.místo)

Niepelová Pavla 1.místo
Blažek Bedřich 2.místo

Trojan Josef 3.místo
Štolba Roman 3.místo

Český Jan 3.místo
Česká Jitka 4.místo

Petrová Marie 3.místo
Šimůnek Jan 2.místo

Mlejnecký Pavel 5.místo
Honzák Adam 2.místo

Horváth Natanael 1.místo
Taškán Daniel 3.místo

Pabyška Jindřich 5.místo
Veit Samuel 3.místo

Hásek Přemysl 6.místo
Vacková Josefína 4.místo
Vacek František 5.místo
Bedrníková Lídie 3.místo

Růžičková Krisztina 3.místo
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Krsková Šárka 4.místo(3.místo)

Někteří nás svými výkony velmi mile překvapili. Děkujeme všem zúčastněným za skvělou prezentaci jabloneckého
juda a ostatním za pomoc s organizací závodů, která proběhla velmi dobře :)
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Dobrý den,

Na konci září (24.9.2016) jsme se zúčastnili Olomouckého poháru.

Tento turnaj měla mláďata jako přípravu na Mistrovství Moravy mláďat.

Mláďata U9
Helceletová Lilly 2.místo 

Vala Lukáš 2.místo

Mláďata U11
Blažek Bedřich 1.místo

Mladší žáci a žákyně U13
Bedřich Blažek 1.místo
Hýřová Eliška 2.místo

Růžičková Krisztina 2.místo

Všichni podali velmi kvalitní výkony, ale vyzdvihli bychom především výkon Bedřicha Blažka, který v obou
kategoriích zvítězil vždy před časovým limitem.
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Dobrý den,

3.ročníku Mělnického poháru se zúčastnili i dva judisté z našeho oddílu a to jmenovitě Michal Český a Tomáš
Grega.

O tento turnaj byl velký zájem, proto bylo přihlášení ukončeno předčasně a tak se turnaje zúčastnilo "jen" 311
závodníků z 27 oddílů z ČR, Německa a Polska.

Michal Český
- U11, váha do 34 kg, 2.místo, pěkné technické judo. V boji o zlato nestačil na Dominika Dědka z USK Praha.

Tomáš Grega
- U11, váha do 37 kg, 2 místo, 3x výhra, v boji o zlato naprosto vyrovnaný zápas, prohrál na 1 pomocný bod -

výrok rozhodčích.

Autor : Jan Český
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Dobrý den,

8.10.2016 jsme vyjeli na turnaj do 380 km vzdáleného Bad Belzigu.Cílem bylo především získat zkušenosti s jiným
způsobem rozhodování a poprání se s jinými závodníky. Němečtí závodníci jsou vždy dobře fyzicky připraveni a

dobře zvládají boj na zemi .

V Kategorii U 12 se Bedřich Blažek setkal s o rok staršími judisty. 
Bylo to tak jeho seznámení s kategoríí U13 kam se od ledna posouvá. Vedl si výborně. V první kolem měl volno,

ve druhém pochopil, že chytání "za krkem" se v Německu netoleruje a dokázal tomu přizpůsobit svůj styl a
soupeře porazil na seoi nage. Ve finále pak předvedl nádhernou uchimatu a stal se tak vítězem.

Eliška Hýřová měla celkem 5 zápasů a pouze v jednom prohrála. Ve svých vyhraných zápasech předvedla pěkné
přechody z postoje na zem. Svými výkony zaujala i německého trenéra, který ji angažoval na přátelský zápas s

dívkou ve váze + 57 kg ! Eliška přistoupila k zápasu velmi zodpovědně a tento zápas rovněž vyhrála !

V kategorii U15 nastoupil Šimon Roháček. I on tak měl možnost seznámit se s vyšší věkovou kategorií a rovněž i s
povoleným páčením. Zárověň nesměl používat svou oblíbenou goshi gurumu. Celkem absolvoval 4 zápasy a

všechny poměrně těžké. Ve 3 z nich zvítězil a prohrál až v boji o první místo, kde se seznámil s pákou.

V dorostencích a následně i v juniorech nastoupili Matyáš Sobota a 
Andrej Brovdij. Oba pak i v kategorii juniorů, kde budou moci 

oficiálně závodit až od příštího roku. V dorostencích Matyáš vydřel 1. místo, kdy především finálový zápas byl
velmi vyhrocený a soupeř se s porážkou těžko smiřoval!. V další kategorii U21 pak prohrál s ruským závodníkem

na prazvláštní páčení krční páteře, které rozhodčí tolerovali a obsadil pěkné 3. místo.

Andrej se pomalu probouzí do lepších a lepších výkonů a obsadil 
dvakrát 5. místo. Každopádně musí zapracovat na síle a větším chvatovém rejstříku. Za podaný výkon si zaslouží

pochvalu

Marek Man a Ivan Dubovyk nastoupili v kategorii U21 a mužů. Oba
tak celkem odeprali 6 respektive 5 zápasů. Na obou borcích bylo znát, jak moc má na ně vliv psychika. V těchto

závodech kde "o nic nešlo" podali bojovné a uvolněné výkony, dřeli každý zápas, závody si vyloženě užívali a po
zásluze obě kategorie 

vyhráli. Pokud by takto bojovali na Českých pohárech a v lize, bylo 
by to super.

V kategroii dorostenek reprezentovali Andrea Prokorátová a Adéla 
Machová. Andrea pak následně i v kategorii U21. To však ještě nestačilo a obě naše dorostenky byly angažovány

do přátelských zápasů v kategorii žen. Adéla tak absolovala 6 a Andrea dokonce 11 zápasů!

Obě děvčata se prala výborně. Adéla získává zkušenosti , předvedla bojovné výkony, kde zužitkovala vše co se
stihla za 1 rok naučit. Ve svém posledním zápase v kategorii žen tak porazila mnohem starší a zkušenější

německou závodnici (1. kyu) krásným překvapivým ipponovým kontrem.

Andrea předvedla neskutečnou vůli. Umístění na 2. a 3. místě + 
neoficialní 2. místo v přítelském turnaji 4 závodnic jsou vynikající 

vizitkou jejich kvalit.

Turnaje se také zúčastnil Robert Hoření jako bezchybný rozhodčí.

Děkujeme :)

Autor : Michael Man
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Dobrý den,

V sobotu 10.9.2016 se konaly závody v Novém Bydžově, kde startovalo přes 250 závodníků.

Mláďata U11
Panoš Lukáš bez umístění
Petrová Marie bez umístění

Koutková Anna 4.místo
Metelka Filip bez umístění

Blažek Bedřich 1.místo
Český Michal 1.místo

Mláďata U9
Křivánek Martin 2.místo
Honzák Adam 3.místo

Křivánek Matěj 4.místo
Švarcová Patrície 1.místo
Helceletová Lilly 1.místo

Vala Lukáš 2.místo

Děkujeme všem za skvělou prezentaci jabloneckého juda a věříme, že s dalšími závody bude forma ještě lepší.
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Dobrý den,

dne 17.9.2016 se v Olomouci konalo 3. kolo první ligy - sestupové skupina.
Náš mladý team rozhodně nepřijel v roli favoritů a šlo spíše o 

příležitost poprat se s vyspělejšími judisty.

Potěšily dílčí výhry jednotlivců. Celkově jsme však, bohužel, utkání s Ostravou "B", Olomoucí "B" a Prachaticemi
prohráli a nezískali tak ani bod. Poslední kolo sestupové skupiny se koná 22.10.2016 v Jablonci nad Nisou!

Složení teamu: Jang(UL), Pásler(Kol), Man (JBC), Liška (JBC), 
Šakrvada( Kol), Dubovyk( JBC), John( Děč), Doubek(UL)

Autor : Michael Man
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Dobrý den,

V sobotu 24.9.2016 a v neděli 25.9.2016 se v Praze ve Vršovicích uskutečnilo MČR veteránů a MČR kata. Soutěže
byly rozděleny na dva dny. V sobotu startovali veteráni a v neděli proběhla soutěž v Katách.

MČR Masters - veteráni

Soutěže se zúčastnilo 180 závodníků z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Francie,
Uzbekistánu a Srbska a i v této velké konkurenci dokázali naši dva a také jediní zástupci vybojovat zlaté medaile!!

Ludvík Hasík M9,90kg, dvě výhry (vše IPON),1.místo
Jan Český M3,90kg, tři výhry (vše IPON), 1.místo

MČR kata

V neděli byla na programu soutěž v katách. I tato soutěž byla mezinárodně obsazena, když přijeli judisté z Polska.
Soutěže se zúčastnilo celkem 27 párů a jablonečtí judisté v čele s Janem Českým dokázali vybojovat dvě medaile.!

Nage no kata Jan Český/Petr Kabelka : 1.místo
Katame no kata : Jan Český/Robert Hoření : 2.místo

Gratulujeme !
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Dobrý den,

poslední kvalifikační turnaj je za námi. Turnaj se konal o uplynulém víkendu(1.-2.10.2016 v Teplicích, kam se sjeli v
sobotu žáci a žákyně, v neděli potom dorostenci, dorostenky, muži a ženy.

SOBOTA 1.10.2016

Šimon Roháček - I s malým zaváháním obsadil i se zraněným kolenem 3.místo

Adam Novotný, Josef Trojan - těmto dvěma borcům turnaj podle představ nevyšel a rozloučili se s turnajem hned
v prvním kole.

Julia Albrecht - Julča bojovala jako lvice, ale je znát tréninkové manko, ale i 5.místo je pro ní příslibem před
blížícím se PČR (Přebor České Republiky)

Pavla Niepelová - bez větších problémů došla až do finále, kde bohužel podlehla své soupeřce.

NEDĚLE 2.10.2016

Andrej Brovdij, Marián Valeš, Matyáš Sobota - jak je v Jablonci poslední dobou zvykem, tak se všichni tito
jmenovaní potkali v jedné váhové kategorii. Nejlépe si vedl Matyáš Sobota, který obsadil 2.místo. Na posledním

bodovaném 7.místě skončil Andrej Brovdij. Marián skončil s bilancí jedné výhry a dvou proher bez umístění.

Andrea Prokorátová, Adéla Machová - Opět ve stejné váhové kategorii a opět se spolu prali o 3.místo. Úspěšnější
byla Andrea.!

Kateřina Poláková - Potvrdila roli nejvýše nasazené a vybojovala 1.místo!

Marek Man - V prvním kole narazil na pozdějšího vítěze, kterému po boji podlehl, v opravkách si alespoň jednou
výhrou spravil náladu a skončil na hezkém 7.místě.

Dominik Liška - Nejlépe se mu pere na domácí půdě. Turnaj v Teplicích pro něj skončil hned v prvním kole.

Andrea Prokorátová a Kateřina Poláková startovaly také v kategorii žen. Kateřina obsadila 4.místo a Andrea
1.místo!

Všem medailistům gratulujeme a děkujeme za skvělou prezentaci jabloneckého juda. Náš oddíl skončil v soutěži
družstev na 8.místě z 95 bodujících oddílů
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Dobrý večer,

10.9.2016 a 11.9.2016 jsme se zúčastnili Českého poháru Brno Open

První den nám velkou radost udělaly Katka Poláková a Andrea 
Prokorátová. Katka nejprve v kategorii žen do 70 kg obsadila ze 3 
závodnic 2. místo. Prohraný zápas si však vynahradila v kategorii 

dorostenek, kdy porazila všechny soupeřky (oplatila porážku Petře Zlámalové z kategorie žen) a obsadila
nádherné 1. místo! Andrea v kategorii žen podala bojovný výkon. 2 zápasy prohrála a jeden vyhrála - obsadila tak
7. místo. Potřebovala se ale rozehřát do kategorie dorostenek, kde podlehla pouze výborné Kubíčkové a v dobré
konkurenci vybojovala 3.místo. Porazila jednu italskou a dvě polské závodnice a předvedla velmi pohledné judo.

Nedařilo se mužské části výpravy. Marek Man (-66) podal bojovný výkon, ale svůj první zápas prohrál po vlastní
chybě v závěru jinak 

vyrovnaného zápasu a byl z dalších bojů vyřazen. Ivan Dubovyk (-90) rovněž prohrál celkem 2 zápasy. I když se
Ivan snažil, projevilo se velké treninkové manko a nerozepranost. Dorostenci rovněž díru do světa neudělali.
Matyáš Sobota(-73) sice první zápas s přehledem vyhrál rychlým ipponem, ale v dalším zápase stejně rychle

prohrál. Soupeř ho do dalšího boje nevytáhl. Marian Valeš(-73) a Adrej Brovdij (-73) rovněž své zápasy prohrály

Následující den startovaly žákovské kategorie. Výborný výkon podal Šimon Roháček v kategorii -34 kg, který
vyhrál všech 5 zápasu a obsadil 1. místo. Šimon je suverénem této kategorie a přejeme mu, aby si výkonnost

udržel i v kategorii starších žáků od příštího roku.! Naopak nedařilo se mladším žákyním Elišce Hýřové a Krisztině
Růžičkové, které své zápasy prohrály. Na obou dívkách však byla vidět velká chuť zvítězit a zklamání si jistě příští
závody vynahradí! Další velký úspěch zaznamenala Pavla Niepelová ve velmi kvalitně obsazené kategorii starších

žákyň do 57 kg z 5 zápasů prohrála pouze s pozdější vítězkou Havlíčkovou. V zápase o 3.místo ale nedala své
soupeřce šanci. Potěšil i celkový projev s pohlednými chvaty!

Bohužel, cestou na závody se zranil Adam Syka a ke své lítosti nemohl nastoupit. To se ale stává a není to
tragedie. Přejeme Adamovi brzké uzdravení a dohnání trénikového manka!

Další kolo Českého poháru se koná v Teplicích již 1. a 2. 10. 2016

Autor : Michael Man
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Dobrý den,

V sobotu 10.9.2016 se konaly závody v Novém Bydžově, kde startovalo přes 250 závodníků.

Mláďata U11
Panoš Lukáš bez umístění
Petrová Marie bez umístění

Koutková Anna 4.místo
Metelka Filip bez umístění

Blažek Bedřich 1.místo
Český Michal 1.místo

Mláďata U9
Křivánek Martin 2.místo
Honzák Adam 3.místo

Křivánek Matěj 4.místo
Švarcová Patrície 1.místo
Helceletová Lilly 1.místo

Vala Lukáš 2.místo

Děkujeme všem za skvělou prezentaci jabloneckého juda a věříme, že s dalšími závody bude forma ještě lepší.
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Oddílové oblečení

Email pro objednání oddílového oblečení a dotazy : judoobleceni@seznam.cz

Při objednání prosím uveďte jméno, přijmení, typ oblečení a velikost.!

Kimono 450g

Cena/velikost : 600Kč/110cm, 625Kč/120cm, 645Kč/130cm, 665Kč/140cm

Kimono 550g

Cena/velikost : 600Kč/120cm, 725Kč/130cm, 745Kč/140cm, 765Kč/150cm, 785Kč/160cm, 815Kč/170cm,
845Kč/180cm, 875Kč/190cm, 915Kč/200cm 

mailto:judoobleceni@seznam.cz
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Kalhoty od kimona 225g

Cena : 380Kč

Vel. : 120cm,130cm,140cm,170cm,190cm

,

Jednobarevný pásek - různé barvy

Cena : 84Kč

Vel. : 220cm,250cm,280cm,300cm

Dvoubarevný pásek - různé barvy

Cena : 99Kč

Vel. : 220cm,250cm,280cm,300cm

Zimní bunda 

Cena : 1300Kč

Vel. : S,M,L,XL,XXL
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Tepláková souprava

Cena : 700Kč

Vel. : 128,140,152,164,176 a S,M,L,XL,XXL

Tréninková mikina 

Cena : 650Kč

Vel. : S,M,L,XL,XXL
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Mikina s kapucí

Cena : 885Kč 

Vel. : S,M,L,XL,XXL

Šusťáková bunda

Cena : 650Kč

Vel. : S,M,L,XL,XXL

Tričko s límečkem

Cena : 585Kč

Vel. : S,M,L,XL,XXL

Tričko
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Cena : 450Kč

Vel. : S,M,L,XL,XXL

 

Pánská mikina Adidas - cena 1 490Kč.

Velikosti : S,M,L,XL,XXL

Dámská mikina Adidas - Cena 1290Kč.

Velikosti - S,M,L,XL,XXL.
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Pánská mikina Adler - 850Kč

Velikosti - S,M,L,XL,XXL,XXXL

Dámská mikina Adler - 850Kč

Velikosti - S,M,L,XL,XXL,XXXL
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Dětská mikina JAKO - 950Kč

Velikosti - 116,122,128,134,140,146,152,158,164
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Tričko ADLER - 320Kč

Velikosti - S,M,L,XL,XXL
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Tričko Adidas - 850Kč

Velikosti - S,M,L,XL,XXL.
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Dobré odpoledne,

posledních závodů, kterých jsme se v první polovině zúčastnili, byly závody, které se konaly 18.6.2016 v Novém
Boru a to 2.ročník JUDO CHAMPION CUP. Do Nového Boru přijelo celkem 176 judistů a judistek z 20 oddílů.

Pabyška Jindřich 5.místo
Dobiášová Lucie 3.místo
Švarcová Patrície 4.místo

Honzák Adam 1.místo
Helceletová Lilly 2.místo

Vala Lukáš 3.místo
Morávek Miroslav 3.místo

Taškán Daniel 4.místo
Novotná Kateřina 4.místo
Hrušková Anna 5.místo
Český Michal 1.místo
Česká Jitka 5.místo

Roháček Šimon 1.místo
Tóth Ladislav 2.místo

Dobiáš Šimon bez umístění
Segeš Vojtěch 7.místo
Novotný Adam 3.místo

Český Jan 5.místo
Syka Adam 5.místo

Škaloudová Barbora 1.místo
Hýřová Eliška 1.místo

Hruška Jan 3.místo
Niepelová Pavla 1.místo

I když podle počtu účastníků přijelo na závody "méně" dětí, tak byly závody kvalitně obsazeny a to především
díky oddílům z Prahy. V pořadí oddílů jsme obsadily krásné 5.místo. Naše závodnice Pavla Niepelová získala v

kategorii starších žákyň sošku za nejtechničtější závodnici.

Gratulujeme a děkujeme VŠEM za skvělou prezentaci jabloneckého juda.
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Dobrý den,

v sobotu 11.6.2016 se v Chomutově uskutečnil poslední kvalifikační turnaj na MČR před prázdninami a to Velká
cena Chomutova, které se zúčastnili žáci, žákyně, dorostenci a dorostenky.

Julia Albrecht – Julča na závody přijela bez tréninku, ale vůbec to na ní nebylo znát. První dva zápasy s
přehledem vyhrála, ale potom na ní dolehla únava a v následném semifinále prohrála. Smůlu si přenesla i do

zápasu o 3.místo, kde ji soupeřka nedokázala hodit, ale přesto prohrála a obsadila 5.místo

Eliška Hýřová – Eliška začala stejně dobře jako její kamarádka Julča. První zápas vyhrála. Druhý zápas, který byl
zároveň semifinálovým prohrála se svou neoblíbenou soupeřkou Šipanovou z Prahy. V boji o 3.místo Eliška vedla

ještě dvě vteřiny před koncem, ale nakonec odjela bez medaile.

Krisztina Růžičková – Krisztina se z našich holek umístila nejlépe, když po dvou vyhraných zápasech a jednom
prohraném obsadila 3.místo.

Šimon Roháček – Ve váze do 34kg se potvrdily papírové předpoklady. Šimon se bez větších problémů dostal až
do finále, kde narazil na Pancnera z Prahy. Finále bylo velmi vyrovnané, ale větší štěstí měl Šimon, který vybojoval

1.místo.

Pro Adama Novotného a Pepu Trojana skončila soutěž hned v prvním kole.

Adam Syka – Adam si zaslouží za tento turnaj pochvalu. Bez tréninku a jakékoliv přípravy jel na tyto závody a po
bojovném a pozorném výkonu obsadil 5.místo!!

Pro Jana Hrušku skončila soutěž hned v prvním kole.

Pavla Niepelová – Nejvýše nasazená ve své váhové kategorii zvládla první kolo. Ve druhém kole prohrála po
sporném verdiktu rozhodčích na shida(tresty). Zápas o 3.místo taktéž prohrála a obsadila 5.místo.

Kateřina Poláková - Katka dva zápasy vyhrála, jeden prohrála a obsadila 3.místo

Andrea Prokorátová, Adéla Machová - Další naše dvě dorostenky startovaly ve váze do 63kg a vedly si skvěle.
Adéla vyhrála svůj první zápas své dosavadní kariéry. Poté v semifinále prohrála, ale dostala se do boje o 3.místo,

kde narazila na svou kamarádku z oddilu, Andreu. Andrea odstartovala soutěž neúspěšně, ale své zaváhání
napravila v opravkách. V boji o 3.místo zvítězila díky větším zkušenostem Andrea. Gratulujeme!

Matyáš Sobota, Aleš Maršálek a Marián Valeš – všichni startovali ve stejné hmotnostní kategorii a to ve váze do
73kg. Pro Aleše a Mariána skončila soutěž hned po prvním zápase. Lépe se vedlo Matyášovi, který v 1.kole porazil
nedávno ještě člena našeho oddílu Martina Ivanku. Ve druhém kole dokonce porazil nejvýše nasazeného KÖniga z

Litoměřic. To ale bylo vše a zbylá utkání prohrál a skončil bez umístění.
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Dobrý den,

4.6.2016 proběhlo v městské hale 2. kolo první ligy v judu, kterého se zúčastnily týmy z Chomutova,Turnova,
Prachatic,Plzně a domácího Jablonce nad Nisou.

Pod hlavičkou domácího týmu nastoupili Jangl,Doubek (oba Ustí nad Labem), Škarvada, Pásler (oba Kolín), Man,
Liška, Dubovyk, Knespl a Šťastný( všichni JBC). Všichni podali velmi dobrý výkon a obsadili 3. místo za Plzní a

Turnovem. Bylo patrné zlepšení oproti 
úvodnímu kolu a k lepšímu výsledku chyběl jen kousíček a především zkušenosti. Bohužel se zranila opora a

kapitán družstva Míra Knespl, který tak byl z posledního zápasu vyřazen.

Celý team mu přeje brzké uzdravení

autor :předseda oddílu Michael Man
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Dobrý večer,

V sobotu 28.5.2016 se uskutečnila Velká cena Jablonce Veteránů a Kata

Jednalo se vůbec o první ročník závodů v těchto kategoriích v ČR

Závodů veteránů se zúčastnili také domácí borci a uspěli.

Ludvík Hasík obsadil ve své kategorii 1.místo a Miroslav Niepel vybojoval ve své kategorii 2.místo

Nejstarším veteránům bylo 72.let, ale na výkonech a odhodlání zvítězit se to nijak neprojevilo. Takže je vidět, že se
JUDO dá dělat opravdu v každém věku.

Současně na dalším tatami probíhaly závody v KATA, kde nás reprezentovaly dvě dvojice Robert Hoření – Jan
Český, kteří se svou provedenou technikou uspěli a obsadili 1.místo a Michal Niepel – Zdeněk Marek závodili v

této kategorii poprvé a vybojovali pěkné 3.místo.

Závod byl velice vydařený a opravdu se bylo na co dívat.

Všem závodníkům děkujeme za předvedené výkony a budeme se těšit za rok nashledanou.

Autor : Roman Polák, místopředseda oddílu.
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Dobrý den,

v sobotu se v Liberci v hale míčových sportů konalo II.kolo Samurajské katany, kterého se zúčastnilo 334
nadějných judistů a judistek v kategoriích koťat, mláďat, mladších a starších žáků a žákyň.

Mláďata U9
Švarcová Patrície 2.místo
Pabyška Jindřich 5.místo

Šarkózi Adam 5.místo
Dobiášová Lucie 2.místo
Křivánek Martin 2.místo
Honzák Adam 3.místo

Křivánek Matěj bez umístění
Knespl Mikuláš 3.místo

Helceletová Lilly 3.místo
Janatová Klára bez umístění

Vala Lukáš 2.místo
Slavětínský Ondřej 1.místo

Mláďata U11
Koutková Anna 3.místo

Bartel Adam 3.místo
Hrušková Anna bez umístění

Petrová Marie 3.místo
Česká Jitka 3.místo

Bárta Tomáš bez umístění
Panoš Lukáš bez umístění
Štolba Roman bez umístění

Blažek Bedřich 1.místo
Taškán Daniel 2.místo?

Mladší žáci a žákyně
Tóth Ladislav 3.místo

Roháček Šimon 3.místo
Albrecht Julia 2.místo
Novotný Adam 7.místo

Grossgott Marek bez umístění
Dobiáš Šimon bez umístění
Segeš Vojtěch bez umístění

Hýřová Eliška 2.místo
Syka Adam 5.místo

Horváth Natanael 3.místo
Růžičková Krisztina 2.místo
Trojan Josef bez umístění
Český Jan bez umístnění

Starší žáci a žákyně
Hruška Jan 4.místo

Pehlivan Semih 2.místo

S výkony našich svěřenců jsme téměř spokojeni. Stále je ale co zlepšovat :) Následující III.kolo této soutěž se
bude na podzim konat v Městské hale v Jablonci.
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Dobrý den,

v sobotu 14.5.2016 se v Ostravě uskutečnilo Mistrovství České republiky družstev starších žáků a žákyň,
dorostenek a žen. Náš oddíl tentokrát reprezentovala tentokrát pouze děvčata a to v družstev starších žákyň a

dorostenek a vybojovala skvělé výsledky v obou kategoriích!!

STARŠÍ ŽÁKYNĚ 
1.JC Baník Ostrava - Judoklub Jablonec 2(200):5(500)

Body : Mecová, Svobodová, Niepelová, Janouchová, Menghinová.

Judoklub Jablonec - TSC Turnov 4(310):2(200,5)
Body: Mecová, Richtrová, Niepelová, Menghinová.

Judoklub Jablonec - Sokol Uherský Brod 5(500):3(300)
Body: Mecová, Richtrová, Niepelová, Janouchová, Menghinová.

Judoklub Jablonec - SKP Benešov 5(410):3(300)
Body : Mecová, Svobodová, Richtrová, Niepelová, Janouchová.

Judoklub Jablonec – TSC Turnov 2(200):5(401)
Body : Mecová, Niepelová.

DOROSTENKY 
Judo Hranice - Judoklub Jablonec 1(100):6(600)

Body : Machačová, Richtrová, Niepelová, Kaulfusová, Prokorátová, Švecová.

Judoklub Jablonec - Judoklub Olomouc 1(1):6(501)
Body : Prokorátová.

1.JC Baník Ostrava - Judoklub Jablonec 6(410,5):1(100)
Body : Richtrová.

TJ Start Kolín - Judoklub Jablonec 1(100):6(600)
Body : Machačová, Richtrová, Niepelová, Kaulfusová, Poláková, Švecová.

Družstvo starších žákyň skončilo na vynikajícím 2.místě a družstvo dorostenek obsadilo 3.místo! Všem
gratulujeme k zisku cenného kovu z MČR a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho oddílu!

Kateřina Poláková po zisku bronzové medaile s naším oddílem dokázala pomoci i Vršovicím a to dokonce ke zlaté
medaili, když díky jejímu vyhranému zápasu v semifinále proti Olomouci postoupilo družstvo Vršovic do finále !!
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Na přelomu dubna a května  jsme odjeli na  mezinárodní turnaj v Budapešti.Je to  jeden z nejsilněji obsazených
evropských turnajů pro žákovské kategorie. V maďarské metropoli se tradičně potkala elita zejména střední

a východní části Evropy.

 Na tamním zimním stadionu se konal již 29. ročník mezinárodního turnaje Budapest Cup 2016.  Na šesti tatami se
po oba dva soutěžní dny představilo v kategoriích U18, U13 (v sobotu), U15, U11 (v neděli) úctyhodných 1446

závodníků a závodnic z 19ti zemí (AUT, AZE, CRO, CZE, DEN, GER, HUN, ISR, ITA, MDA, POL, ROM, RUS, SRB,
SVK, SLO, SWE, SUI, UKR). V sobotu, v kategorii kadetů (u18), jsme měli mezi závodníky ty nejzkušenější .

 Matyáš Sobota  v úvodním kole s přehledem vyhrál. Bohužel v druhém kole pro něho soutěž skončila, když
prohrál a soupeř ho do opravek nevytáhl.

Jako nejmladší v této věkové kategorii nastoupila Pavla Niepelová .

Pavla předvedla bojovné výkony  a odnesla si tak pěkné 7.místo

Andrea Prokorátová první zápas vyhrála, v dalším kole bohužel prohrála s maďarskou závodnicí Kerekes,  ta ji
posunula do opravek ,kde Andrea soupeřkám nedala šanci a vyhrála všechny zápasy a obsadila  3.místo

Poslední naší závodnicí  v této věkové kategorii byla Kateřina Poláková.Katka ve všech zápasech šla zkušeně za
svým cílem na tomto turnaji uspět a odvézt si možná co nejlepší umístění.Všechny zápasy vyhrála a dostala se do
finále, kde se utkala s maďarskou závodnicí Gergácz se kterou jen těsně prohrála.Pro Katku to znamenalo 2.místo

 

 Odpoledne se  v kategorii U13  do bojů o medaile pustili Šimon  Roháček, Eliška Hýřová a  Krysztina Růžičková.
Bohužel se  rozloučili s turnajem v úvodním kole, kde na výhru jen těsně nedosáhli a závod pro ně skončil.

V neděli závod pokračoval v kategorii U 11

Tady nás reprezentoval tým nejmladších .

Michal Český v prvním kole jen těsně prohrál a tím pro něj soutěž skončila

Tomáš Grega se dostal o kousek dál, když ho po prvním prohraném kole soupeř poslal do opravek , tam i po 
pěkném výkonu bohužel na svého soupeře nestačil .

Bedřich Blažek se postupně propíral do předních pozic tabulky a bylo vidět, že zkušeně jde pro medaili.Bohužel
ve finále chvíli zaváhal a soupeř  ho hned potrestal a tak Béďa vybojoval na tomto turnaji velice cenné 2.místo

Odpoledne byla na řadě kategorie U15

I v této kategorii se nám moc nedařilo Barbora Škaloudová, Semih Pehlivan a Josef Trojan se soutěží rozloučili
v prvním kole.

Šimon Roháček první vyhrál, ale v dalším kole na soupeře už nestačil.

Pavla Niepelová první zápas s přehledem vyhrála ,bohužel v dalším zápase prohrála a i když jí soupeřka vytáhla
do dalších bojů, tak po dalším vítězství,  ale také bohužel další prohře se do čela tabulky nedostala.

V pondělí  se všichni zúčastnili tréninkového campu,  na kterém  si mohli vyzkoušet jak jim to jde nanečisto v tak
velké konkurenci.

Všem medailistům gratulujeme a ostatním patří  velké poděkování za předvedené výkony a reprezentaci klubu.  
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Dobrý den,

30.dubna 2016 proběhlo první kolo 1.ligy judo.

Náš team reprezentovali Man(-66kg), Liška(-73kg), Škarvada (-81kg), Dubovyk (-90kg), Doubek a Mládek (oba
+100). Pro všechny borce to bylo seznámení s první ligou a nedostatek zkušeností byl znát. Přesto se postupně

zlepšovali a v závěrečeném utkání porazili team Chomutova.

Další kolo proběhne již 4.6.v Jablonci nad Nisou

Autor : Michael Man
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Dobrý den,

druhých mezinárodních závodů, kterých jsme se zúčastnili už předminulý víkend, byly velmi dobře obsazené
mezinárodní závody v Erfurtu! V konkurenci ostatních států (ISR, SLO, GER, POL, HUN, NED) a více než tisíce

závodníků se dokázali prosadit i judisté z našeho oddílu!!

Bedřich Blažek - Béďův ročník narození startoval na tomto turnaji jako nejmladší a pral se tak pouze se staršími
soupeři a tak dva vyhrané zápasy jsou úspěchem. Třetí zápas prohrál a do opravek ho soupeř nevytáhl.

Julia Albrecht - Na větších závodech sbírá stále ještě zkušenosti, S bilancí 2 výher a stejným počtem proher
obsadila hezké 7.místo. Julča je však na dobré cestě ke zlepšení, ke kterému jí pomohla a doufáme i pomůže

pravidelná docházka na tréninky a nácvik dalších technik!

Šimon Roháček - Šimon si celé závody zvykal na jiná pravidla, která v Německu mají, ale i tak došel bez problémů
do semifinále, kde prohrál na shida(tresty) a v boji o třetí místo ho rozhodčí diskvalifikovali za zakázanou

techniku.

Krisztina Růžičková - Krisztina se hned v prvním zápase zranila. Se zdravotní indispozicí se ale prala dále a s
bilancí 2/2 obsadila 7.místo.

Eliška Hýřová a Vojtěch Segeš se s turnajem rozloučili v prvním kole. Lépe se nevedlo ani Pepovi Trojanovi, Adéle
Machové a Barboře Škaloudové.

Pavla Niepelová - Pavla se v posledních týdnech prala se skvělou formou, kterou částečně zúročila i v Erfurtu. Dva
zápasy vyhrála, jeden smolně prohrála, ale ani to jí nestačila na nějaký dobrý výsledek. Do opravných bojů se jen

těsně nedostala.

Andrej Brovdij - Andrej se na mezinárodní úrovni ještě hledá. První zápas vyhrál, poté ale přišly dvě prohry a
obsadil 9.místo.

Sobota Matyáš - To nejlepší na konec! Matyáš s přehledem došel až do čtvrtfinále, kde po vlastní chybě prohrál s
pozdějším finalistou. V opravkách nedal svým soupeřům šanci a vybojoval 3.místo!!
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Dobrý den,

V sobotu 23.04.2016 a v neděli 24.4.2016 se v Bratislavě konal XXXV. ROČNÍK ARCHA TELECO CUP BRATISLAVA
2016.

Turnaje žáků a mláďat se v sobotu zúčastnilo cca 340 závodníků a soutěžilo se na 4 tatami. Kolik se turnaje
zúčastnilo závodníků v neděli, kdy soutěž pokračovala kategoriemi dorostenců/dorostenek a juniorů/juniorek

bohužel nevíme.

Mláďata U11
Michal Český 2.místo
Tomáš Grega 3.místo

Dorostenky U18
Kateřina Poláková 1.místo

Junioři U21
Ivan Dubovyk 1.místo

Marek Man 3.místo

Juniorky U21
Kateřina Poláková 3.místo

I v konkurenci šesti států dokázali naši závodníci uspět. Dorostenci/ky a junioři/rky startovali na této soutěži v
rámci tréninku.
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Dobrý den,

v sobotu 16.4.2016 se konal Pohár města Česká Lípa. Velmi dobře obsazeného turnaje se zúčastnilo cca. 300
závodníků z České republiky, Polska a Německa.

Na turnaji nemohl chybět ani náš oddíl, který vyrazil na turnaj pod vedením manželů Hýřových.

Bedřich Blažek - mláďata U11
1. místo

Michal Český - mláďata U11
2. místo

Krisztina Růžičková - mladší žákyně do 57 kg
1. místo

Eliška Hýřová - mladší žákyně do 40 kg
1. místo

Barbora Škaloudová - starší žákyně do 40 kg
2. místo

I přes kvalitně obsazený turnaj se náš oddíl dokázal skvěle prosadit.!

Třešinkou na dortu byl zisk "sošky" za "Nejtechničtější závodnici v kategorii mladších žákyň", kterou získala
Eliška Hýřová!

Gratulujeme!
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Dobrý den,

minulou sobotu (9.4.2016) jsme se zúčastnili 1.kola Samurajské katany v Jíčíně! Omlouváme se, že vám výsledky
přinášíme až teď, ale čekali jsme na výsledky družstev, které měly být o víkendu, ale nedočkali jsme se jich. Na

první kolo této soutěže se sjelo celkem 380 judistů a judistek z 28 klubů a náš oddíl reprezentovalo 43 dětí,
převážně začátečníků.

 

Mláďata U9
Dobiášová Lucie 2.místo
Křivánek Martin 3.místo
Trojan Jan bez umístění

Křivánek Matěj bez umístění
Šarkozi Adam 3.místo

Knespl Mikuláš bez umístění
Janatová Klára bez umístění

Veit Samuel bez umístění
Vala Lukáš bez umístění

Valešová Justýna bez umístění
Helceletová Lilly Sofie 3.místo

Mláďata U11
Grega Tomáš 3.místo

Metelka Filip bez umístění
Bárta Tomáš bez umístění

Štolba Roman bez umístění
Panoš Lukáš bez umístění

Morávek Miroslav bez umístění
Český Michal 2.místo

Krátký Daniel bez umístění
Bartel Adam 3.místo

Farkačová Tereza bez umístění
Hrušková Anna bez umístění
Petrová Marie bez umístění
Česká Jitka bez umístění

Boiko Danylo bez umístění
Mlejnecký Pavel bez umístění

Haller Matěj bez umístění
Blažek Bedřich 2.místo

Vodseďálek Martin bez umístění
Taškán Daniel bez umístění

Mladší žáci a žákyně 
Tóth Ladislav bez umístění
Dobiáš Šimon bez umístění

Roháček Šimon 1.místo
Segeš Vojtěch 5.místo
Albrecht Julia 3.místo
Novotný Adam 3.místo

Syka Adam 5.místo
Horváth Natanael 3.místo
Český Jan bez umístění
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Trojan Josef 5.místo
 

Starší žáci a žákyně
Hruška Jan bez umístění
Niepelová Pavla 1.místo
Pehlivan Semih 2.místo

Druhé kolo této soutěže se bude konat 21.5.2016 v Liberci.

O výsledku družstev vás budeme samozřejmě informovat.
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Dobrý den,

v sobotu 2.4.2016 jsme se zúčastnili letos již podruhé závodů v Neratovicích, kam jezdíme vždy rádi, protože jsou
závody i při velkém počtu judistů a judistek rychle odeprané. Závodů se zúčastnilo celkem 230 závodníků a

závodnic.

Mláďata U9
Wunscheová Elizabeta 4.místo

Veit Samuel 4.místo
Honzák Adam 3.místo

Helceletová Lily Sofie 2.místo
Valešová Justýna 1.místo

Mláďata U11
Koutková Anna 4.místo

Farkačová Tereza 3.místo
Metelka Filip 1.místo
Panoš Lukáš 4.místo
Grega Tomáš 2.místo

Blažek Bedřich 1.místo

Mladší žáci a žákyě U13
Albrecht Julia 1.místo
Hýřová Eliška 1.místo

Machková Kamila 3.místo
Segeš Vojtěch 5.místo

Roháček Šimon 1.místo
Novotný Adam 1.místo

Starší žáci a žákyně
Škaloudová Barbora 1.místo

Hruška Jan 3.místo

Závody proběhly organizačně velmi dobře a odhalily nám nedostatky na kterých musíme zapracovat.

Všichni mají za snahu pochvalu.!

Děkujeme rodičům za pomoc s dopravou.
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Dobrý den,

o víkendu 12.-13.2016 se v Jablonci nad Nisou uskutečnila Velká cena Jablonce, která byla zároveň druhým
závodem v rámci Českého poháru, kde mohou judisté a judistky získat body do ranking listu pro start na MČR. Do

Jablonce se v sobotu sjelo celkem 651 žáků a žákyň a v neděli 273 dorostenců, dorostenek, juniorů a juniorek.
Nedělní počet judistů a judistek byl ovlivněn několika zahraničními turnaji a tréninkovým kempem v Nymburku,

který se koná před "olympiádou" v Londýně.

MLADŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ  - SOBOTA

Julia Albrecht - Julča navázala na předchozí skvělé výsledky z Ostravy(2.místo) a Hradce Králové(2.místo) a i na
domácí půdě obsadila za velké podpory 2.místo po dvou vítězstvích a prohře ve finále.

Šimon Roháček - Šimon patřil po druhém místě v Ostravě k hlavním favoritům váhové kategorie -34kg i v Jablonci.
Své předpoklady bohužel nepotvrdil a obsadil 9.místo.

Eliška Hýřová - Eliška prolomila minulý víkend v Hradci Králové smůlu z předchozích závodů a dařilo se jí i doma.
Bez problémů se dostala až do finále, kde po velkém boji podlehla své velké soupeřce Přichystalové z Brna. Pro

Elišku to jsou první body do ranking listu pro účast na MČR.

Kamila Machková - Kamilce se příliš nedařilo a obsadila 9.místo.

Natanael Horváth - Pro Natanaela to byly první závody letošního roku a s výsledkem musí být spokojen. V
konkurenci 43 závodníků obsadil hezké 9.místo.

Ladislav Tóth a Jan Český vypadli v prvním kole a v soutěži dále nepokračovali.

O něco lépe se vedlo Pepovi Trojanovi, který po jedné výhře obsadil populární 9.místo. Pepa může být se svým
výkonem spokojen.

Posledním našim zástupem v kategorii mladších žáků a žákyň byla Krisztina Růžičková. Krisztina se prala v
tabulce, kde se pere každý s každým a po třech výhrách a dvou prohrách obsadila 3.místo!

STARŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ - SOBOTA

V kategorii starších žákyň jsme měli dvojnásobné zastoupení a to Barboru Škaloudovou a Pavlu Niepelovou.
Barbora se prala velice pěkně a odměnou ji bylo 4.místo.

Pavla po vítězství v Ostravě byla jednou z favoritek váhové kategorie -52kg. Ve svém prvním zápase narazila na
loňskou mistryni republiky Havlíčkovou, která v Ostravě nestartovala a tak se utkaly hned v 1.kole. Pavla byla celý
zápas o něco aktivnější, ale po velkém boji prohrála, když si neuhlídala jeden nástup soupeřky do chvatu ke konci
zápasu. V opravkách nedala Pavla svým soupeřkám šanci a obsadila 3.místo. Pavla startovala i v neděli v kategorii

dorostenek, kde jako starší žákyně může narazit na soupeřky až o 4 roky starší a vedlo se jí ještě lépe.!! Cestou
do finále si připsala cenný skalp Beranové z Litoměřic. Ve finále narazila opět na Havlíčkovou z Brna, ale

nedokázala ji bohužel oplatit porážku ze soboty a vybojovala úžasné 2.místo!

Jan Hruška prolomil smůlu z Českého poháru, kde pravidelně vypadává v 1.kole. Tentokrát přes 1.kolo přešel, ale
v dalším kole narazil na pozdějšího finalistu Holuba, kterého nedokázal porazit a soutěž pro něj skončila, když se

mu nedařilo ani v opravkách.

Semih Pehlivan - V Jablonci se mu příliš nedařilo a stále si ještě zvyká na vyšší věkovou kategorii a sbírá cenné
zkušenosti, které jistě zúročí na příštích závodech.

Posledními medailovými nadějemi byli bratři Filip a Martin Ivankové, kteří bez problémů postoupili až do finále, kde
se utkali spolu. Tentokrát byl šťastnějším Filip.
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DOROSTENCI, DOROSTENKY, JUNIOŘI, JUNIORKY

Pokračujeme kategoriemi dorostenců, dorostenek, juniorů a juniorek.

V kategorii dorostenek startovala na svých prvních závodech Adéla Machová, která své soupeřky potrápila, ale na
žádný velký výsledek to nestačilo.

Andrea Prokorátová došla bez problémů do semifinále, kde se utkala s pozdější vítězkou Volfovou z Turnova,
které po velkém boji podlehla. V boji o 3.místo taktéž prohrála a obsadila 5.místo. Andrea se prala i v kategorii

juniorek, kde posledním Iponem nedělního programu vybojovala 3.místo!

Matyáš Sobota - Matyáš startoval ve váze do 66kg, kde po své vlastní chybě prohrál ve čtvrtfinále, když svému
soupeři nalezl na záda. V opravkách si vše vynahradil a získal 3.místo! Matyáš se pral i za juniory ve stejné váze.
V semifinále prohrál s francouzským judistou a v boji o 3.místo prohrál s druhým naším závodníkem v této váze
Markem Manem, kterého v boji o semifinále poškodili rozhodčí. Za zmíňku stojí i druhý zápas Marka v opravkách,

kde prohrával na wazari, ale dokázal se vyhecovat tak, že svého soupeře uškrtil.!

Přejdeme zpátky k dorostencům, kde nás ještě reprezentovali Marián Valeš, Aleš Maršálek, Andrej Brovdij a Filip
Ivanka. Marián ani Aleš se nedokázali prosadit. Marián startoval také za juniory, kde dokázala vybojovat alespoň
jedno vítězství. Andrej dokázal v dorostencích vybojovat po krásném Iponu alespoň jedno vítězství. Nejlépe se z
této čtveřice vedlo staršímu žákovi Filipu Ivankovi, který i se zlomeným palcem ze semifinále dokázal vybojovat

3.místo!

V kategorii juniorů nás ještě reprezentovali Ivan Dubovyk a Dominik Liška.

Ivan, který startoval na turnaji téměř bez tréninku obsadil 7.místo.

A to nejlepší nakonec.

Dominik Liška - bojovník, srdcař ale především idol mnoha dívčích srdcí dokázal neuvěřitelné. Ze školy si odskočil
na turnaj, kde startuje vždy velmi rád a letos tomu nebylo jinak a opět se probojoval až do finále, kde svedl

vyrovnaný boj se slovincem Gostenčnikem se kterým se rval jako o život, ale bohužel to stačilo jen na 2.místo.

Všem našim judistům a judistkám děkujeme za předvedené výkony, pomoc na časomíře i kamerách, ale i za
skvělou prezentaci našeho klubu.

Třešničkou na dortu bylo 14.místo v pořadí družstev z více jak stovky bodujících oddílů, ale zároveň jsme se
ziskem 12 medailí byly nejúspěšnějším oddíle v počtu získaných medailí.
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MČR JUNIORŮ A JUNIOREK - HRANICE 5.3.2016

Marek Man (-66 kg) podal solidní výkon ale na nejlepší pořád nemá - 2 zápasy prohrál a jeden vyhrál . Je však
patrné zlepšení a tak s přibývajícími zkušenostmi a poctivým tréninkem je šance dosáhnout lepších výsledků.

Ivan Dubovyk (-100kg) první zápas s přehledem vyhrál, pak však 2x prohrál a celkově tak obsadil hezké 5.místo.
Na Ivanovi je patrné tréninkové manko způsobené studijními povinostmi, nicméně i sám musí mít vůli podávat

výkony lepší

Andrea Prokorátová (-63 kg) první zápas prohrála. V opravách již ale nezaváhala a po dvou vyhraných utkáních
obsadila krásné 3.místo!!

Gratulujeme !!!!

Podané výkony všech 3 závodníku jsou příslibem na zajímavá utkání příští týden v Jablonci nad Nisou!

Autor : Michael Man
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Dobrý večer,

jak jistě víte, v sobotu 5.3.2015 jsme byli na závodech v Hradci Králové. Velké ceny Hradce Králové se zúčastnilo
287 dětí z 36 oddílů z celé České republiky. Bohužel nás ale zklamala organizace, která dost pokulhávala a závody
začaly se skoro dvouhodinovým zpožděním. Nicméně naše judisty a judistky to neovlivnilo a s výsledky můžeme

být spokojeni.

Mláďata U11
Petrová Marie 7.místo
Český Michal 3.místo

Metelka Filip bez umístění
Morávek Miroslav bez umístění

Štolba Roman bez umístění
Grega Tomáš 7.místo

Blažek Bedřich 1.místo

Mladší žáci a žákyně
Albrecht Julia 2.místo

Novotný Adam bez umístění
Hýřová Eliška 3.místo

Růžičková Krisztina 1.místo
Trojan Josef 3.místo

Starší žáci
Pehlivan Semih bez umístění

Ivanka Filip 1.místo
Ivanka Martin 1.místo

Všichni zaslouží pochvalu, ikdyž se všichni neumístili na bodovaných pozicích.

V kategorii mláďat bych chtěl vyzdvihnout výkon Michala Českého, který ve své váze měl 40 soupeřů a přesto se
dokázal prosadit na stupně vítězů, dále potom výkon Tomáše Gregy, který s bilancí 3/2 obsadil krásné 7.místo a v

neposlední řadě sólo jízdu Bedřicha Blažka, který nedal svým soupeřům šanci.

V kategorii mladších žáků a žákyň potvrdila Julča svou formu, která se jí drží od závodů v Ostravě. Eliška Hýřová
získala svou první medaili v mladších žákyních. Pepa Trojan získal za skvělý výkon vůbec svou první medaili a

Krisztina Růžičková své soupeřky s přehledem porazila.

Nakonec bratři Ivánkové, kteří patří k těm nejzkušenějším, nenechali své soupeře ani rozkoukat a oba obsadili
1.místo.
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Dobrý den,

Soutěže se zúčastnilo rekordních 268 judistů a judistek a náš oddíl nemohl na těchto závodech chybět!

Na tyto závody jsme vyjeli s "méně zkušenými" borci, ale i přesto jsme si odvezli z tohoto turnaje další skvělá
umístění.

Švarcová Patrície 2x1.místo
Matěj Křivánek 4.místo
Martin Křivánek 4.místo

Trojan Jan 4.místo
Janatová Klára 2.místo

Helceletová Lilly Sofie 3.místo
Valešová Justýna 3.místo

Schaab Eduard 5.místo
Hrušková Anna 5.místo
Panoš Lukáš 4.místo
Honzák Adam 2.místo

Blažek Bedřich 1.místo
Vodseďálek Martin 3.místo
Dobiáš Šimon bez umístění

Trojan Josef 5.místo
Tóth Ladislav 5.místo

Děkujeme všem za skvělou prezentaci a reprezentaci našeho oddílu! Všichni mají velkou pochvalu za předvedené
výkony!
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GP OSTRAVA 

Do Ostravy se sjelo rekordní množství závodníků z Česka, Ukrajiny, Běloruska, Slovenska. Mladších a starších
žáků v sobotu startovalo celkem 597. V neděli se sjelo celkem 376 závodníků v kategorii dorostu a juniorů.

Julia Albrecht (-32kg) - Pro Julii to byly první závody tohoto roku a dařilo se jí opravdu skvěle. První dva zápasy
zvládla na výbornou a bez zaváhání došla až do finále, kde narazila na svou neoblíbenou soupeřku Jahodovou z
Chlumce. Finále bylo vyrovnané, ale Julča na svou soupeřku bohužel nestačila, ale i 2.místo pro ni bylo velkým

úspěchem.!

Šimon Roháček (-34kg) - Mistr republiky z minulého roku startoval poprvé ve váze do 34kg. Pro Šimona to byly
taktéž první závody tohoto roku, protože se o začátku roku potýkal se zdravotními problémy. Šimon v každém

zápase nechal na tatami opravdu úplně všechno a odměnou mu bylo 5 vyhraných utkání za sebou, když se díky
tomuto výkonu dostal až do finále, ve kterém prohrál a obsadil vynikající 2.místo.

Eliška Hýřová (-36kg) - Eliška je od začátku letošního roku mladší žákyně a zatím si stále zvyká a sbírá zkušenosti.
Jinak tomu nebylo ani v Ostravě. V prvním zápase porazila svou velkou soupeřku s Koritenskou, se kterou měla

před těmito závody zápornou bilanci. Další dva své zápasy prohrála a obsadila tak 9.místo.

Barbora Škaloudová (-40kg) - Bára podala velmi bojovný výkon, který ji stačil k zisku nepopulárního čtvrtého
respektive 5.místa!

Jan Hruška (-42kg) - Honza ve svém prvním a bohužel i posledním zápase vedl na wazari, poté se nechal uškrtit a
soutěž pro něj brzy skončila.

Pavla Niepelová (-52kg) - Pavla po krátké odmlce startovala znovu ve váze do 52kg a stylem "start-cíl" za velké
podpory svých fanoušků s přehledem ovládla svou hmotnostní kategorii, když všechny své soupeřky porazila

před časovým limitem na ippon!

Martin a Filip Ivankové (-73kg) - Posledními našimi zástupci v kategorii žáků byli bratři Ivankové. V minulém roce
své soupeře na kvalifikačních turnajích válcovali a letos tomu zatím nebylo jinak. Filip a Martin se znovu potkali ve

finále, kde byl úspěšnější tentokrát Martin.

Sobota Matyáš (-66kg) - Našim prvním zástupcem v kategorii dorostenců byl Matyáš Sobota. Matyáš se před
závody potýkal s nemocí, ale i tak svůj první zápas vyhrál. Poté mu došly síly a dvě další své utkání prohrál a

skončil bez umístění.

Filip Ivanka, Martin Ivanka a Marián Valeš (-73kg) - V této váze v kategorii dorostenců a nejlépe vedlo staršímu
žákovi Filipu Ivankovi, který dokázal ve velké konkurenci dva zápasy vyhrát a obsadil 9.místo. Martinovi(1 výhra) a

Mariánovi se bohužel nevedlo a soutěž pro ně skončila hned na začátku.

Kateřina Poláková (-70kg) - Kateřina byla naším jediným želízkem v ohni v kategorii dorostenek, kde dlouhodobě
patří ve své váze k nejlepším. V Ostravě tomu nebylo jinak. Díky třem vyhraným a jednomu prohranému zápasu

vybojovala krásné 3.místo. Jedinou prohru utržila v semifinále s Martinkovou, kde si poranila koleno. I se
zraněním ale dokázala vybojovat již zmíněné 3.místo.

Marek Man (-66kg) - Posledním našim judistou v boji o medali byl Marek Man. Marek startuje letos poprvé ve vyšší
váhové kategorii -66kg. Marek prohrál první zápas s Buriánkem. Soupeř ho vytáhl do "opravek" ve kterém po

velkém boji podlehl Cháberovi.

Tyto závody nám ukázali, jak na tom naši judisté a judistky jsou. S výsledky jsme velice spokojeni a odměnou nám
bylo celkové 8.místo v pořadí oddílů z celkem 115 oddílů, které získaly alespoň jedno bodované místo.

Další kvalifikační turnaj se uskuteční v Jablonci nad Nisou 12.-13.3.2016.
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V sobotu 30.1. proběhl první velký turnaj letošního roku - Pohár nadějí (U18 a U 23) v Olomouci. Turnaj byl
výborně obsazen , nechyběla česká špička a zúčastnili se i závodníci ze Slovenska a Polska

V kategorii dorostenců ( U18)nejprve nastoupili MARTIN A FILIP IVANKOVÉ ve váze do 73 kg. Pro kluky, kteří jsou
terpve starší žáci, byl toto první turnaj, kdy mohli startovat i v kategorii dorostenců, tedy se soupeři až o 4 roky

staršími. Rozhodně se nezalekli a snažili se zkušenějším borcům vyrovnat. Oba prohráli své úvodní zápasy a dále
nepostoupili.

Ve stejné váze nastoupil i MARIÁN VALEŠ, dorostenec 1. rokem. Podal bojovný výkon první zápas vyhrál hezkou
seoi-nage. V další však bohužel po vyrovnaném boji prohrál a soupeř ho do dalších bojů " nevytáhl". I tak může

být s podaným výkonem spokojený a především ho musí motivovat do usilovnějšího tréninku a k větší
sebedůvěře.

Ve váze do 66 nastoupil MATYÁŠ SOBOTA. Hned v prvním kole narazil na vynikajícího Königa a prohrál . V
opravách pak nejprve zvítězil v dalším boji však prohrál po vlastní chybě. Matyaš je od ledna dorostenec 1.rokem

a tak je pro něj umístění na děleném 7. místě úspěch.

ANDREJ BROVDIJ nastupil ve váze do -81 kg a střet s realitou 
dorosteneckého juda byl tvrdý a rychlý. Hned v prvním kole narazil na jedničku ve váze, velmi zkušeného

Holčápka. Andreje čeká douhá cesta k celkovému zlepšení. Lehcí soupeři v této kategorii nejsou a nebudou.

V kategorii dorostenek reprezentovaly ANDREA PROKORÁTOVÁ ( -63 kg) a KATEŘINA POLÁKOVÁ ( -70). Andree
se nedařilo a své zápasy prohrála. Výkon ale nebyl špatný a k lepšímu výsledku chybělo málo Katka konečně

prolomila smolnější období a vrátila se tam kam patří - na 1. místo ! Podala velmi bojovný výkon a byly patrné i
technické zlepšení . Porazila i členku repre výběru Martínkovou a ve finále svou oblíbenou osobní technikou

uškrtila ambiciozní polskou závodnici . 
GRATULUJEME !!!!!

V kategorii U23 nastoupil ve váze do 66 kg MAREK MAN. Byl to jeho první start jak ve vyšší váhové tak ve vyšší
věkové kategorii, navíc výborně obsazené. V první kolem porazli závodníka Pecha, 2 x wazaari a především dobře

zvládnutým taktickým výkonem . V dalším kole prohrál s vynikajícím Žemlou . V opravách pak opět prohrál s
Cháberou, i když zpočátku vedl. Podaný výkon byl bojovný a k lepšímu umístění chybělo málo. Zlepšení techniky

je však podmínkou. Obsadil dělené 7. místo

Andrea s Katkou pak nasoupili i v kategorii U23. Obě děvčata měly "tabulku" ,tedy 5 zápasů Na Katce byla znát
únava z předchozích bojů i zkušenost soupeřek a své zápasy prohrála . Andrea se naopak postupně "

rozeprávala" a skončila na pěkném 4. místě !

GRATULUJEME!!

Autor : Michael Man(předseda JK Jablonec)
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V sobotu 23.1.2016 se naše družstvo mužů ve složení Knespl, Murka, Pavelka, Mládek,Ivanka, Liška, Dubovyk a
Man, posílený o borce ze Žďáru nad Sázavou Mynáře a Kašíka zúčastnilo kvalifikace do I. ligy mužů. Náš team
prohrál se silnými družstvy Ostravy a Olomouce, ale zvítězil nad Kolínem a Kidsport Praha a tím si po 5 letech

vybojoval opět účast v této soutěži !!!

Autor : Michael Man.
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V sobotu 23.1.2016 a neděli 24.1.2016 jsme zúčastnili dvoudenních závodů v České Třebové. V sobotu na soutěži
startovala starší mláďata a starší žáci. V neděli pak mladší žáci a dorostenci. Závodů se celkem zúčastnilo 450

závodníků a závodnic ze 60 oddílů ze 3 zemí. V obrovské konkurenci si naši závodníci vedli skvěle.

Mláďata U11
Český Michal 1.místo

Blažek Bedřich 2.místo

Mladší žáci a žákyně
Vojtěch Segeš bez umístění
Adam Novotný bez umístění

Adam Syka 5.místo
Eliška Hýřová 5.místo

Krisztina Růžičková 2.místo

Starší žáci a žákyně
Pavla Niepelová 2.místo

Martin Ivanka 2.místo
Filip Ivanka 3.místo

Jan Hruška bez umístění

Dorostenci a dorostenky
Kateřina Poláková 1.místo

Andrea Prokorátová 1.místo
Sobota Matyáš 2.místo

Marián Valeš bez umístění

V celkovém pořadí klubů v kategorii dorostenců a dorostenek jsme vybojovali úžasné 2.místo!!
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	A9R3647983.tmp
	Local Disk
	file:///Users/danielvrana/Sites/Judo OLD/Výsledky_závodů/2016/162.html
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