Dobrý den,
v sobotu 4.2.2017 jsme po dvoutýdenní pauze vyjeli na Zimní turnaj mládeže do TEPLIC, kde mohla startovat
pouze mláďata. Na závody se z našeho oddílu přihlásilo netradičně jen 7 účastníků, ale i tak jsme si závody užili.
Mláďata U9
Lily Helceletová 1.místo
Lukáš Vala 1.místo
Patrície Švarcová 2.místo
Jindřich Pabyška 4.místo
Mláďata U11
Adam Honzák 3.místo
Justýna Valešová 2.místo
Ondřej Slavětínský 4.místo
Gratulujeme!
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POHÁR SEVERU - RUMBURK 21.10.2017
Dobrý den,
dlužíme Vám výsledky ze závodů, které se uskutečnily 21.10.2017 v Rumburku. Závodů se zúčastnilo kolem 350
judistů a judistek z 28 oddílů.
Mláďata U9
Vala Lukáš 1.místo
Helceletová Lilly Sofie 1.místo
Schaab Eduard 1.místo
Mláďata U11
Křivánek Martin 3.místo
Honzák Adam 2.místo
Slavětínský Ondřej 3.místo
Vendula Hloušková 4.místo
Trojan Jan 4.místo
Valešová Justýna 4.místo
Panoš Lukáš 2.místo
Medailistům gratulujeme a děkujeme za skvělou prezentaci jabloneckého oddílu
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Dobrý den,
o uplynulém víkendu jsme se s našimi nejmenšími nadějemi zúčastnili mezinárodních závodů ve slovenské
Galantě. Turnaje se zúčastnilo celkem 580 závodníků, z toho 250 v kategoriích MU9, FU9, MU11, FU11, které se
týkaly našich závodníků, takže konkurence byla vynikající.
FU9
Lilly Helceletová - 1. místo skóre 4:0 - turnajem prošla suverénně kdy 3x zvítězila na ippon a 1x na wazari a
konečně po delší odmlce předváděla hezké JUDO, ale také si prošla těžkou chvílí, kdy se poprvé setkala s
udělováním trestů za vyšlapování z tatami a při vedení na dvě wazari tak málem přišla o vítězství v zápase, který
měla pod kontrolou.
MU9
Lukáš Vala - 2. Místo skóre 2:3 - Lukáš se poprvé setkal s tresty za pasivitu, které se u nás v této věkové kategorii
prakticky vůbec neudělují a měl s tím v některých zápasech problémy, takže bude muset zapracovat na větší
aktivitě při zápasech.
FU11
Vendula Hloušková - bez umístění - Pro Vendulku to byl první větší turnaj, takže sbírala hlavně zkušenosti, ve své
váze byla na spodní hranici, soupeřky byly vyspělejší, ale nebála se toho, chtěla se prát, takže příslib do
budoucna tu je.
MU11
Adam Honzák - bez umístění
Martin Křivánek - bez umístění
Matyáš Hubka - bez umístění
Všichni tři chlapci se, jak už to poslední dobou bývá zvykem setkaly v jedné váze, kde startovalo 25 borců.
Klukům se bohužel moc nedařilo, Adam prohrál v prvním kole se soupeřem z Rakouska, dále pak musel čekat,
jestli jeho přemožitel vyhraje další tři zápasy, aby prošel do oprav, ale to se bohužel nestalo.
Martin Křivánek měl nejprve volný los, následně prohrál se soupeřem z Rakouska, který ho díky výhře v dalším
kole poslal do oprav, kde ale Martin opět prohrál, tentokrát se soupeřem z Maďarska.
Matyáš Hubka v ČR nemůže nastupovat, protože ještě není dostatečnou dobu v evidenci. Netrpí žádnou trémou a
soupeřům projevuje pouze zdravý respekt, do zápasů nastupuje s velkým odhodláním, ale někdy až naivně, ale to
je způsobeno nezkušeností, Maty bude postupně lepší a lepší.
Autor : Borek Helcelet
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Český pohár Teplice - Memoriál Václava Prokeše 7.-8.10.2017
Mladší žáci a žákyně U13
46kg Bedřich Blažek 2.místo
44kg Eliška Hýřová 7.místo
Starší žáci a žákyně U15
-38kg Šimon Roháček 1.místo
-46kg Adam Novotný bez umístění
-55kg Jan Hruška 7.místo
-66kg Josef Trojan bez umístění
-73kg Ludvík Jelínek 7.místo
-52kg Kamila Machková bez umístění
Dorostenci a dorostenky U18
-73kg Matyáš Sobota 2.místo
-81kg Marián Valeš 5.místo
-63kg Adéla Machová 7.místo
Muži
-66kg Marek Man 7.místo
-73kg Matyáš Sobota 2.místo
-81kg Marián Valeš 5.místo
Medailistům gratulujeme!
Autor : Pavel Hrubý
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Dorostenecká liga III.kolo - finálová skupina
V dorostenecké lize je náš oddíl po prvním kole finálové skupiny na krásném 5. místě
Judo klub Jablonec - SK Královo Pole Brno 3(111) : 5(500)
bodovali : Kaulfus, Musil, Zvěřina.
Judo klub Jablonec - 1. Judo Club Baník Ostrava 3(300) : 5(500)
bodovali : Groger, Urbánek, Sobota
Judo Sadová Čáslav - Judo klub Jablonec 3(300) : 5(311)
bodovali : Kuncl, Kaulfus, Musil, Sobota, Valeš
Judo klub Jablonec - SJ Litoměřice 1(100) : 7(601)
bodoval : Kuncl
Sokol Hradec Králové - Judo klub Jablonec 4(400) : 4(301)
bodovali : Groger, Kaulfus, Musil, Sobota.
Tabulka finálové skupiny po I.kole!
1. Brno
2. Litoměřice
3. Ostrava
4. Čáslav
5. Jablonec
6. Hradec Králové
Poslední kolo čeká naše svěřence 27.11.2017 v Ostravě!
Autor : Pavel Hrubý
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Přebor České republiky starších žáků a žákyň - 21.10.2017
Šimon Roháček se stal již potřetí za sebou PŘEBORNÍKEM ČESKÉ REPUBLIKY!! Tentokrát v kategorii starších
žáků.
Semifinále vyhrál na ipon za 3 sekundy, ve finále na ipon za 1,5 minuty.
Velmi bojovný výkon podaly Kamila Machková a při své premiéře na PČR i Lída Bedrníková. Bohužel skončily bez
umístění, ale příští rok jsou ještě st. žákyně, tak budeme držet palce, ať to vyjde za rok.
Honza Hruška jednou vyhrál a pak zbytečně prohrál a do dalšího kola se již nedostal.
ŠIMONOVI GRATULUJEME
Autor: Pavel Hrubý
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Dobrý den,
minulou sobotu 14.10.2017 jsme se vypravili na závody do nedalekého Liberce, kde se konalo III.kolo Samurajské
katany. I v tomto se jablonečtí judisté neztratili a přivezli domů spoustu cenných kovů.
Mláďata U9
Lukáš Vala 1.místo
Helceletová Lilly 2.místo
Švarcová Patrície 2.místo
Pabyška Jindřich 3.místo
Dobiášová Lucie 2.místo
Mláďata U11
Honzák Adam 1.místo
Trojan Jan bez umístění
Janatová Klára 2.místo
Valešová Justýna 2.místo
Hloušková Vendula bez umístění
Petrová Marie 5.místo
Panoš Lukáš 5.místo
Mladší žáci a žákyně U13
Blažek Bedřich 1.místo
Tóth Ladislav 3.místo
Hýřová Eliška 2.místo
Taškán Daniel bez umístění
Dobiáš Šimon bez umístění
Starší žáci a žákyně U15
Trojan Josef 2.místo
Šimůnek Jan 3.místo
Bedrníková Lída 3.místo
Segeš Vojtěch 3.místo
Machková Kamila bez umístění
Děkujeme všem za skvělou prezentaci jabloneckého juda! Medailistům gratulujeme!
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Dobrý den,
v sobotu 23.9.2017 vyjela tříčlenná skupina pod vedením Ctibora Helceleta na závody do Říčan, kam sjelo 164
závodníků a závodnic především ze středních Čech, ale i z Chomutova. Závody byly organizačně velmi dobře
zvládnuté.
Mláďata U9
Helceletová Lilly Sofie 1.místo
Mláďata U11
Honzák Adam 3.místo
Trojan Jan 6.místo
Gratulujeme!
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Dobrý den,
30.9. - 1.10 se našich 10 závodníků zúčastnilo mezinárodního turnaje ve Varšavě v kategoriích U15, U17 a U20.
Celkově se turnaje zúčastnilo 1670 závodníků. Turnaj je mimořádně kvalitní s 19 letou tradicí.
Kategorie U15:
Ve váze do 73 kg nastoupil Ludvík Jelínek ke své mezinárodní premieře. I při nedostatku zkušeností první zápas
vyhrál hodem na wazari s následným držení . I když v dalším zápasem prohral a dále nepostoupil, bylo jeho
premiera úspěšná a měla by ho motivovat k dalšímu výkonostímu růstu.
Ve váze -55 kg Honza Hruška první zápas prohrál a dále již
nepostupoval
Ve váze do 38 kg podal mimořádný výkon Šimon Roháček . V prvním zápase zvítězil. V dalším prohrál s pozdější
vítězem po mimořádně vyrovnaném zápase až v golden skore.
V opravách pak postupně porazil daší tři své soupeře a získal krásné třetí místo!
Kategorie U17
Adéla Machová (-63kg), Pavla Niepelová( -57 kg) i Andrei Brovdiy (-73) v prvním zápase prohráli a do dalších bojů
nenastoupili. Nastoupili s odhodláním ale konkurence byla prostě lepší .
Matyáš Sobota nastoupil ve váze do 81 kg. V prvním zápase svého soupeře uškrtil. Další zápas prohrál a
pokračoval v repasáži, kde rovněž prohrál. Matyáš se pral velmi dobře, ale velký fyzický rozdíl byl znát. Než dobré
rady je lepší osobní zkušenost a tak příště, doufejme, bude opět zápasit v kategorii do 73 kg
Kategorie U20
Marek Man (-73) v prvním zápase s tvrdým soupeřem prohrál a dále nepostoupil ( kategorii -66 je jistě příště lepší
volba )
Andrea Prokorátová (-63) vyfasovala o hlavu větší soupeřku a i když se snažila, tento hendikep nepřekonala a
vypadla v prvním kole
Katka Poláková (-70) podala velmi dobrý výkon. V první zápase porazila kvalitní polskou závodnici hodem v
golden skore. V dalším zápase prohrála s polskou reprezentantkou( pozdější finalistkou). V opravách pak hne
narazila na později třetí dánskou reprezentantku a rovněž prohrála
V pondělí jsme se pak zúčastnili tréninkového kempu. Dopolední i odpolední trénink trval 3 hodiny. Hostem byla
medailistka z nedávného mistrovství světa Agata Ozdoba. Dopoledne ukázala své dva oblíbené přechody do páky,
odpoledne pak svůj osobní chvat o-soto-gari v různých kombinacích. Následovali randori ( 4x zem , 7x postoj )
Celkové hodnocení: Účast na takto dobře obsazených turnajích má význam především pro motivaci a jako
příprava na domácí turnaje (v závěru roku nás čekají mistrovství republiky). Ve vyšších věkových kategoriích
nemůžeme konkurovat reprezentačním výběrům, případně borcům s individuálními studijními plány atd. Proto
každý vyhraný zápas je nutné
považovat za úspěch. Účast na kempu dává našim závodníkům možnost skutečného srovnání své výkonnosti s
ostatními.
Autor : Michael Man
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Český pohár Brno 16.9.2017 - 17.9.2017
Závodů se zúčastnilo 371 závodníků z 9 států.
Víkend v Brně se opravdu vydařil a odvážíme si tři zlaté medaile a další bodovaná místa! Po letní přípravě to byly
první závody na kterých se dají získat body do ranking listu pro start na MČR, které proběhne na podzim u všech
kategorií.Byl to předposlední bodovaný turnaj, na poslední jedeme 7.-8.10. do Teplic.
Ženy
-70kg Poláková Kateřina 1.místo
-63kg Prokorátová Andrea 6.místo
Muži
-73kg Sobota Matyáš bez umístění
Dorostenci, dorostenky
-55kg Hruška Jan bez umístění
-73kg Broudij Andrej bez umístění
-73kg Sobota Matyáš 5.místo
-81kg Valeš Marián 7.místo
-57kg Niepelová Pavla 5.místo
-63kg Machová Adéla 5.místo
Starší žáci a žákyně
-38kg Roháček Šimon 1.místo
-42kg Novotný Adam bez umístění
-55kg Hruška Jan bez umístění
-66kg Trojan Josef bez umístění
-73kg Jelínek Ludvík 7.místo
Mladší žáci a žákyně
-46kg Blažek Bedřich bez umístění
-44kg Hýřová Eliška 1.místo

Všem velká pochvala za předvedené výkony.
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Turnov 23.9.2017 - Krajský přebor mladšího a staršího žactva se zúčastnilo 53 závodníků z 9 oddílů.
Mladší žáci a žákyně
-44kg Hýřová Eliška 1.místo
-46kg Blažek Bedřich 1.místo
Starší žáci a žákyně
-38kg Roháček Šimon 1.místo
-42kg Segeš Vojtěch 2.místo
-55kg Hruška Jan 1.místo
-66kg Trojan Josef 2.místo
-73kg Jelínek Ludvík 1.místo
-52kg Machková Kamila 1.místo ,
Je vidět, že soustředění a letní příprava se projevila.
Všem gratulujeme.
Autor : Roman Polák, Pavel Hrubý
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Dobrý den,
ještě před soustředění na Slovance naši dorostenci a junioři startovali na turnaji v Bánské Bystrici v kategorii
mužů a žen a ani na takto dobře obsazeném turnaji se neztratili.
Ve velice silné a zkušenější konkurenci ze
Slovinska,Ruska,Francie,Chorvatska,Rakouska,Polska Holandska a Srbska si naši svěřenci nevedli špatně a
zúročily přípravu, kterou absolvovali v Hranicích.
Zuzka Eliášová 3. místo
Kateřina Poláková 4.místo
Matyáš Sobota 7.místo
Marek Man a Adéla Machová 9.místo
Anrej Brovdij bez umístění
Všem děkujeme za reprezentaci klubu a přejeme hodně úspěchů při závodech v Brně které nás čekají v září.
Autor : Roman Polák
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Dobrý den, v sobotu 9.9.2017 jsme se zúčastnili prvních závodů po velkých prázdninách a to IV.kola Polabské ligy
v Novém Bydžově, kam se sjelo 281 závodníků z 36 oddílů.
Mláďata U9
Švarcová Patrície 1.místo
Helceletová Lilly Sofie 1.místo
Vala Lukáš 1.místo
Mláďata U11
Hloušková Vendula bez umístění
Trojan Jan bez umístění
Křivánek Martin 7.-8.místo
Honzák Adam 5.místo
Mladší žákyně U13
-44kg Eliška Hýřová 1.místo
+57kg Krisztina Růžičková 1.místo
Starší žáci U15
-38kg Šimon Roháček 1.místo
-42kg Vojtěch Segeš 5.místo
-55kg Jan Hruška 5.místo
-73kg Ludvík Jelínek 2.místo
Medailistům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci jabloneckého juda. Nutno podotknout, že druhá část
sezony se teprve rozjíždí, tak doufáme, že na příštím turnaji budou výsledky ještě lepší!
:)
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Dobrý den,
v sobotu 3.6.2017 v Městské hale proběhlo druhé kolo dorostenecké ligy skupiny A. Cílem našeho družstva bylo
dostat se do finálové skupiny. K bojům nastoupili pod vedením trenéra Pavla Hrubého.
Jablonec –Čáslav 4 – 4
Bodovali : Hruška, Kalfus, Musil, Sobota
Jablonec - Litoměřice 2 -6
Bodovali : Kalfus, Pohořalý
Jablonec –Teplice 7 – 1
Bodovali : Ledvinka,Kalfus,Musil,Brovdij,Pohořelí,Valeš,Vavřínek
Jablonec –Plzeň 5 – 3
Bodovali : Hruška,Kalfus,Musil,Sobota,Vavřínek
Našim borcům se to povedlo skončili na 3. místě jen těsně za Čáslaví na pomocné body.
Takže se na podzim můžeme těšit na boj o medaile v dorostenecké lize.
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Přinášíme výsledkový servis z mezinárodních závodů v Budapešti a Erfurtu, kterých jsme se zúčastnili v květnu
pod trenérským vedením Pavla Hrubého
Oba závody jsou sledovanými turnaji v hodnocení závodníků v přípravě pro českou reprezentaci.
V Budapešti závodilo přes 1600 závodníků z 19 států, takže o kvalitní soupeře nebyla opravdu nouze. Za Judo
klub Jablonec bojovali : Hruška Jan, Roháček Šimon, Niepelová Pavla, Machová Adéla, Růžičková Krisztina,
Hýřová Eliška, Blažek Bedřich. Z naší výpravy se na medailovém postu umístila Eliška Hýřová, která skončila na
3.místě, kdy o postup do finále vedla nad reprezentantkou z Polska na 3 waza-ari a 20vteřin před koncem utkání
smolně chytla pod pás a dostala hansoku-make. Ostatní bohužel skončili bez umístění. Ale pro všechny je to
velká zkušenost, kterou určitě zúročí příští rok, protože z Budapešti vozíme každoročně medailové umístění a
doufáme, že ani příští rok tomu nebude jinak.
Poděkování patří realizačnímu týmu v podání Blanka a Roman Hýřovi a Luďka Blažka, který se o naše závodníky
staral s dopravou včetně stravy.
Další víkend jsme odjížděli do Erfurtu ve složení : Eliška Hýřová, Krysztina Růžičková, Bedřich Blažek, Julie
Albrecht, Lída Bedrníková, Šimon Roháček. S Erfurtem máme dlouholeté partnerství které nám poskytuje dobré
zázemí.V Erfurtu se představila bezmála tisícovka závodníků z 12 států. Je to jeden z největších turnajů pro mladší
a starší žáky.
Tento rok se v Erfurtu nebývale dařilo a našim závodníkům cinkly hned 4 medaile. Opět zazářila Eliška Hýřová
tentokrát 2.místo, když o postup do finále předvedla ukázkové harai goši ,dalším stříbrným byl Béďa Blažek, který
o postup do finále vystřihl nádhernou technikou uči mata. Kristýnka Růžičková se proprala k 3. místu a následoval
ji Šimon Roháček, který skončil také na 3. místě. Náš realizační tým se obměnil. Dopravu, podporu a servis
závodníkům dělala Jana Hrušková a Dieter Brůžek
Děkujeme všem zúčastněným za perfektní propagaci Jabloneckého Judo klubu
Autor : Roman Polák
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Dobrý den,
V sobotu 3.6.2017 se v Novém Bydžově konal 19. ročník Mezinárodní velké ceny Nového Bydžova. Soutěže se
zúčastnilo 450 závodníků ze 60 oddílů a 7 zemí. Celá soutěž proběhla na šesti tatami.
Mláďata U9
Helceletová Lilly Sofie 1.místo
Schaab Eduard bez umístění
Švarcová Patrície bez umístění
Mláďata U11
Valešová Justýna bez umístění
Honzák Adam bez umístění
Křivánek Martin bez umístění
Hloušková Vendula bez umístění
Trojan Jan bez umístění
Mladší žáci a žákyně U13
Blažek Bedřich 3.místo
Hýřová Eliška 1.místo
Kršková Šárka 3.místo
Starší žáci a žákyně U15
Trojan Josef bez umístění
Roháček Šimon 1.místo
Segeš Vojtěch bez umístění
Turnaj byl velice kvalitně obsazen. U mláďat bylo ve váze i 30 dětí. Naši svěřenci svými výkony nezklamali, ale na
některých je již vidět únava po náročné první polovině sezony.
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V sobotu 3.6. se uskutečnil 50. ročník Velké ceny Jičína mužů a žen.
Soutěže mužů se zúčastnil Marek Man ve váze do 66kg. V prvním zápase prohrál s pozdějším finalistou z Polska. V
opravách porazil soupeře z Kolína. V boji o 3. místo prohrál s Reinišem z Liberce. Marek podal standardní výkon a
potěšitelný je zisk bodů v Českém poháru a kvalifikace na MČR.
V soutěži žen Andrea Prokorátová závodila ve vyšší hmotnostní kategorii (-70kg)pro nedostatek soupeřek .
Dvakrát se utkala s Bárou Švecovou a hmotnostní rozdíl byl znát. Andrea se prala velmi dobře a především v
druhém zápase měla k vítězství jen malý krůček. Přesto, že oba zápasy prohrála může být se svým výkonem
spokojená.
Tento souboj byl taky jediným soubojem v kategorii žen. V kategorii mužů se zúčastnilo celkem asi 40 borců,
včetně malých výprav z Polska a ze Slovenska, což je velmi smutný obrázek juda v 10 milionovém státě.
Autor : Michael Man
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Dobrý den,
v sobotu 20.5.2017 se konaly závody v Prostějově, kterých jsme se na zkušenou zúčastnily. Závodů se
zúčastnilo více než 200 judistů a judistek především z Moravy. Konkurence byla velmi dobrá a
organizačně proběhly závody bez problémů. Pořadatelé mají od nás velkou pochvalu
Mláďata U9

Helceletová Lily 1.místo
Vala Lukáš 2.místo
Mláďata U11
Adam Honzák 1.místo
Mladší žákyně U13
Hýřová Eliška 1.místo
Růžičková Krisztina 2.místo
Starší žákyně U15
Bedrníková Lída 2.místo
Děkujeme našim judistům a judistkám za skvělou reprezentaci jabloneckého juda!
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Dobrý večer,
netradičně v neděli jsme vyjeli na závody do nedalekého Turnova, kde se konalo II.kolo Samurajské katany. Kolik
se soutěže zúčastnilo závodníků bohužel nevíme, ale co víme je určitě je to, že jsme opět patřili k těm úspěšnějším
oddílům.
Mláďata U9
Dobiášová Lucie 2.místo
Švarcová Patrície 3.místo
Vala Lukáš 1.místo
Helceletová Lilly 2.místo
Schaab Eduard 1.místo
Veit Samuel bez umístění
Mláďata U11
Janatová Klára 3.místo
Hloušková Vendula 4.místo
Valešová Justýna 3.místo
Honzák Adam 1.místo
Křivánek Martin 2.místo
Duben Jan 3.místo
Šarkozi Adam bez umístění
Slavětínský Ondřej bez umístění
Trojan Jan bez umístění
Bartel Adam 3.místo
Mladší žáci a žákyně U13
Kršková Šárka 1.místo
Taškán Daniel 6.místo
Růžičková Krisztina 2.místo
Dobiáš Šimon 7.místo
Tóth Ladislav 3.místo
Hýřová Eliška 2.místo
Blažek Bedřich 1.místo
Starší žáci a žákyně U15
Albrecht Julia 2.místo
Roháček Šimon 1.místo
Segeš Vojtěch 3.místo
Trojan Josef 2.místo
Machková Kamila 3.místo
Bedrníková Lída 2.místo
Děkujeme všem za skvělou reprezentaci jabloneckého juda!! Medailistům gratulujeme !
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V neděli 30.4.2017 jsme se zúčastnili Mistrovství České republiky - nejvyšší soutěže v kategorii juniorů.
Do Hranic za náš klub odjela výprava osmi závodníků pod vedením Pavla Hrubého ve složení : Marek Man, Andrej
Brovdij, Matyáš Sobota, Marián Valeš a za děvčata Andrea Prokorátová, Adéla Machová, Pavla Niepelová a
Kateřina Poláková.
Bohužel klukům se moc nedařilo. I při velice vyrovnaných prvních utkáních, podlehli svému soupeři a turnaj pro
ně skončil v prvním kole. Adéla, Pavla a Katka si vedly při prvních utkáních velice dobře a postoupily do dalších
kol. U holek nás zase štěstí opustilo až při posledních utkáních o třetí místa a skončily na děleném pátém místě.
Andrea po delší tréninkové pauze měla do prvního utkání velmi silnou soupeřku v podání Renaty Zachové.Ta ji
sice vytáhla do opravek, ale tam se projevilo velké tréninkové manko a po pěkném utkání to bohužel na výhru
nestačilo.
Bylo znát, že našim judistům a judistkám chybí podpora domácích fanoušků jako tomu bylo při ČP v Jablonci, kde
diváci dokázali hnát naše svěřence až na hranice jejich sil.
Všem velká pochvala za reprezentaci klubu a na podzim při Mistrovství mužů a žen konaného zase v Hranicích si
už medaile nenecháme utéct.
Autor : Roman Polák
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Dobrý večer,
v sobotu 29.4.2017 jsme vyjeli na závody do nedaleké České Lípy, kde se konal IV. ročník mezinárodně
obsazeného turnaj o "Pohár města České Lípy" a naši judisté a judistky se dokázali prosadit i mezi konkurencí z
Německa a Polska. Turnaje se zúčastnilo 373 judistů a judistek z 31 oddílů.
Mláďata U9
Helceletová Lilly 1.místo
Vala Lukáš 1.místo
Veit Samuel 1.místo
Švarcová Patrície 3.místo
Dobiášová Lucie 2.místo
Mláďata U11
Novotná Kateřina bez umístění
Křivánek Matěj bez umístění
Křivánek Martin bez umístění
Honzák Adam 7.místo
Lukášek Marek bez umístění
Krátký Daniel bez umístění
Panoš Lukáš bez umístění
Valešová Justýna 5.místo
Mladší žáci a žákyně U13
Dobiáš Šimon bez umístění
Tóth Ladislav 7.místo
Kršková Šárka 3.místo
Starší žáci a žákyně U15
Albrecht Julia 3.místo
Kamila Machková bez umístění
Adam Novotný 3.místo
Lída Bedrníková bez umístění
Závody byly kvalitně obsazeny. O to víc náš těší výsledky našich svěřenců. Vyzdvihl bych především výkon Lídy
Bedrníkové, která judo dělá krátce, ale rvala se jako o život.
Medailistům gratulujeme!!
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Dobrý den,
V sobotu 18.3.2017 se Pavla Niepelová, Adéla Machová a Marek Man zúčastnili turnaje v Bad Belzigu.Cílem turnaje
bylo především prověřit formu před VC Jablonce v dostatečném množství ostrých zápasů.
Děvčata nastoupila v kategorii U 18 i U21.
Pavla měla celkem 9 zápasů. V U18 obsadila krásné 2. místo. Po zaváhání v prvním zápase už v dalších nedala
soupeřkám šanci. Bodovala v postoji i na zemi( držní a škrcení). V U21 obsadila 3. místo, byla znát již únava z
předchozích bojů a větší vyspělost soupeřek. Pavla zapracovala na efektivnějším způsobu boje proti vysokým
soupeřkám. Potřebuje ještě získat větší rychlost,ale výkon podala výborný.
Adéla měla celkem 7 zápasů. Měla několik dobrých momentů, jednou soupeřku málem ušrktila, ale domácí
rozhodčí přerušil zápas těsně před vzdání( ruku již měla soupeřka k " plácání" zvednutou). V podledním zápase
dokonce dvakrát bodovala ( seoinage a o uchi gari ) Všechny zápasy šla naplno a bez respektu.
Marek Man v kategorii U21 měl jen dva soupeře- jednou vyhrál a jednou prohrál. V mužích pak byla jedna výhra a
dvě prohry. Marek do soupeřů šlape , silově i kondičně je i převyšuje, má slušný boj o úchop. Chybí však moment
překvapení a " osobní" chvaty, na které by se mohl v kritických chvílých spolehnout .
Autor : Michael Man
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Dobrý den,
včera jsme se zúčastnili Velké ceny Mladé Boleslavi. Soutěž byla obsazena od kategorií ml. mláďat až po kategorii
dorostenců, dorostenek a startovalo zde více než 200 judistů a judistek.
Mláďata U9
Švarcová Patrície 2.místo
Česká Anna 2.místo
Helceletová Lilly 1.místo
Pabyška Jindřich 3.místo
Vala Lukáš 1.místo
Schaab Eduard 3.místo
Mláďata U11
Duben Jan 4.místo
Honzák Adam 3.místo
Křivánek Martin 1.místo
Ondřej Slavětínský 4.místo
Novotná Kateřina 1.místo
Hloušková Vendula 4.místo
Mladší žáci a žákyně U13
Tóth Ladislav 4.místo
Blažek Bedřich 1.místo
Kršková Šárka 3.místo
Dorostenky U18
Niepelová Pavla 1.místo
Turnaj byl organizačně (až na problémy s váhou, která vážila jak se jí zrovna chtělo) jeden z těch lepších na
kterých jsme letos byli. Všichni mají pochvalu! Turnaj nám ukázal na co se na tréninku zaměřit a co vypilovat :)
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Dobrý den,
dnes jsme se zúčastnili I.kola Samurajské katany v Jíčíně, kam přijelo i přes velikonoční svátky skoro 300 judistů
a judistek a náš oddíl si nevedl vůbec špatně. Naopak si myslím, že jsme znovu patřili k těm úspěšnějším.
Mláďata U9
Helceletová Lilly Sofie 1.místo
Česká Anna 4.místo
Vala Lukáš 1.místo
Pabyška Jindřich bez umístění
Dobiášová Lucie 3.místo
Švarcová Patrície 2.místo
Mláďata U11
Zoubek Štěpán bez umístění
Novotná Kateřina 3.místo
Janatová Klára 1.místo
Knespl Mikuláš bez umístění
Bartel Adam 3.místo
Valešová Justýna 1.místo
Křivánek Martin bez umístění
Křivánek Matěj bez umístění
Honzák Adam 2.místo
Hubka Matyáš bez umístění
Slavětínský Ondřej 3.místo
Mladší žáci a žákyně U13
Dobiáš Šimon bez umístění
Ladislav Tóth 5.místo
Hýřová Eliška 1.místo
Zoubková Šárka 2.místo
Starší žáci a žákyně U15
Albrecht Julia 2.místo
Machková Kamila 2.místo
Hruška Jan 1.místo
Závody byly kvalitně obsazeny, o to víc nás těší úspěchy našich judistů a judistek. Někteří startovali na svých
vůbec prvních závodech a určitě jsou do budoucna našimi medailovými nadějemi. Další kolo Samurajské katany
se bude konat v neděli 14.5.2017 v Turnově!
Medailistům gratulujeme.
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Dobrý den,
dlužíme Vám výsledky z 1.kola dorostenecké ligy z Čáslavi (18.3.2017), kde si naši dorostenci vedli velmi dobře.
50kg : Hruška , Ledvinka
55kg : Kalfus
60kg : Černý , Rožen
66kg : Musil
73kg : Sobota , Broudij
81kg : Valeš , Pohořalý
90kg : Křepelka , Vavřínek
nad 90kg : neobsazeno
Jablonec nad Nisou : Čáslav 4 (310):4 (400)
bodovali : Kalfus , Černý , Musil , Vavřínek
Jablonec nad Nisou : Litoměřice 3:
bodovali : Kalfus , Sobota ,Křepelka
Jablonec nad Nisou : Teplice 7:1
bodovali : Kalfus, Rožeň, Musil, Sobota, Pohořalý, Křepelka, Vavřínek
Jablonec nad Nisou : Plzeň 4(400 : 4(310)
bodovali : Hruška, Kalfus, Musil, Vavřínek
Pořadí po 1. kole :
1. Litoměřice 8 bodů
2. Čáslav 6 bodů
3. Jbc 4 body
4. Plzen 2 body
5. Teplice 0 bodů
Autor : Pavel Hrubý
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Dobrý den,
o víkendu se v Městské hale v Jablonci nad Nisou uskutečnila Velká cena Jablonce, kam se sjela celá Česká
republika a závodníci z Německa a Rakouska. Turnaje se zúčastnilo celkem 868 judistů a judistek ze 111 oddílů.
Mladší žáci a žákyně
Tóth Ladislav, Dobiáš Šimon, Taškán Daniel a Boiko Danylo – své první zápas po velkém boji prohráli. Do
opravných bojů již nezasáhli
Balatka Martin – O něco lépe si vedl Martin, který na svých první závodech jeden zápas vyhrál, dva prohrál a
skončil také bez umístění.
Blažek Bedřich – Béďa první zápas s přehledem vyhrál. Ve druhém zápase udělal nepochopitelně začátečnickou
chybu, když se sám hodil. V opravných bojích dokázal další dva zápasy vyhrát, ale v dalším zápase prohrál a
obsadil 7.místo.
Kršková Šárka – Šárka na svých prvních velkých zápasech bojovala, ale všechny své zápasy prohrála a obsadila
5.místo.
Hýřová Eliška – Eliška se bez větších potíží dostala do finále, kde hodem v poslední vteřině zápasu zvítězila a
vybojovala první zlatou medaili pro Jablonec.
Růžičková Krisztina – Krisztina také nedala svým soupeřkám šanci a velice aktivním pojetím boje, kdy měla ve
většině zápasů převahu, zvítězila a získala pro náš oddíl druhou zlatou medaili.
Starší žáci a žákyně
Novotný Adam, Segeš Vojtěch, Šimůnek Jan a Bedrníková Lída – svůj první zápas prohráli a do opravných bojů již
nezasáhli.
Horváth Natanael, Hruška Jan – Natanael s Honzou nás svými mile překvapili. S bilancí 2V/2P se sice neumístili,
ale jejich výkony jsou příslibem do dalších závodů.
Albrecht Julia – Julča se na závodech přestavili poprvé od prosince a nezanechala vůbec špatný dojem. Kvůli
tréninkovému výpadku na některé své soupeřky nestačila, ale i jedno vyhrané utkání a 4.místo se počítá.
Roháček Šimon – Šimon až na jedno zaváhání ve 3.kole, kdy měl ze soupeře až příliš velký respekt, měl své
zápasy pod kontrolou a odměnou mu bylo konečné 3.místo
Dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky
Tyto kategorie Vám shrneme dohromady, protože většina dorostenců či dorostenek startovala i ve starší kategorii.
Niepelová Pavla – Pavla se z neznámého důvodu prosazuje více v kategorii juniorek a jinak tomu nebylo ani
v Jablonci. V dorostenkách po dvou prohrách zůstala bez umístění, ale chuť si spravila v kategorii juniorek, kde
vybojovala další cenný kov a to 3.místo
Machová Adéla – Adéla se prala také v obou kategoriích. Adéla stále stupňuje svou formu a důkazem toho je
3.místo v dorostenkách a 4.místo v juniorkách.
Marián Valeš – Marián vypadl v dorostencích hned v prvním kole. Chuť si spravil v juniorech, kde svůj výkon
výrazně zlepšil a obsadil 5.místo
Brovdij Andrej – Andrej byl překvapením turnaje.!! Nejpovedenější Andrejovi závody. Dorostenci – 3.místo, Junioři
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– 5.místo. Netřeba více komentovat.
Sobota Matyáš – Matyáš se s největší pravděpodobností dobře vyspal, jinak si jeho famózní jízdu, kdy vyhrál váhu
-73kg jak v kategorii dorostenců i juniorů, nedokážeme vysvětlit. GRATULUJEME!!
Kateřina Poláková – Kateřina je zpět! Káťa vyhrála všechny své zápasy a ovládla svou váhu!
Marek Man – Mára konečně dostal za svou tréninkovou píli odměnu! Soupeře utahal na svou vynikající fyzičku a
nutno podotknout oporou mu byla i přítelkyně, která mu fandila již od rána. Po vyhraném finále mu ve stoje
aplaudovala celá hala.
Všem našim judistům i judistkám děkujeme za skvělou reprezentaci jabloneckého juda! Děkujeme i Všem
ostatním, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli s pořádáním Velké ceny Jablonce. Organizace je každým rokem
lepší. Třešinkou na dortu bylo (po roční odmlce) 1.místo v pořadí klubů!!
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Dobrý den,
v sobotu 4.3.2017 jsme se mimo jiné zúčastnili i Velké ceny Hradce Králové. Oproti minulému roku se organizace
závodů změnila k lepšímu. Avšak výkony rozhodčích jsou stále horší. Soutěže se zúčastnilo odhadem kolem 250
dětí.
Mláďata U11
Adam Honzák bez umístění
Martin Křivánek bez umístění
Matěj Křivánek bez umístění
Jan Duben 7.místo
Lukáš Panoš bez umístění
Jan Trojan bez umístění
Kateřina Novotná 5.místo
Vendula Hloušková 5.místo
Marie Petrová bez umístění
Mladší žáci a žákyně U13
Vojtěch Živnůstka bez umístění
Bedřich Blažek 2.místo
Šárka Kršková 3.místo
Eliška Hýřová 2.místo
Starší žáci a žákyně U15
Adam Novotný 5.místo
Vojtěch Segeš 5.místo
Josef Trojan 5.místo
Šimon Roháček 3.místo
Kamila Machková 7.místo
Děkujeme všem našim závodníkům za bojovné výkony a skvělá umístění. Těšíme na příští závody do Chlumce nad
Cidlinou 18.3.2017
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GMUNDEN(RAKOUSKO) - sobota 4.3.2017
Pavla Niepelová (-57kg)
- v kategorii U18 nastoupila v této kategorii k prvnímu zápasu
naprosto odevzdaně a závod pro ni skončil v prvním kole.
- v kategorii U21 nastoupila proti judistce s černým páskem, které
se nelekla a konečně bodovala svojí seoinage na ippon. V dalších dvou zápasech se zkušenějšími, většími a
silnějšími soupeřkami prohrála, ale předvedený výkon byl konečně kvalitní . Obsadila 5 místo. Pája musí ke svým
zápasům nastupovat s chutí soupeřky zničit. Ostré zápasy nejsou randori v tělocvičně a na závody
nejezdíme proto, abychom řešili nějaké "holčičí" manýry , ale kvuli
judu - tak jak to předvedla v kategorii U 21, kde ji musím pochválit. Musí podstatně zrychlit.
Adéla Machová(-63kg)
- v U18 bojovala až do golden skore, ve kterém
prohrála. Adéla byla aktivní nebála se nastupovat do seoinage
- v U21 měla celkem 2 zápasy s podstatně zkušenějšími
soupeřkami a oba prohrála. Přístup Adély je příkladný. Nedává najevo strach ze soupeřek, má chuť se prát, má
výbornou fyzičku.
Marian Valeš (-81kg)
- v U18 prohrál v první kolem po zodpovědném boji .V
této kategorii dále nepostoupil.
- v U21 byli již soupeři nad jeho síly. I když se velice snažil proti vyspělému rakouském judistovi neměl šanci. V
opravě rovněž
po boji prohrál .
Matyaš Sobota (-81kg)
- v U 18 v prvním prohrával na 2 wazari ale ke konci zápasu svého soupeře uškrtil. V dalším kole smolně prohrál a
v opravách byl rovněž soupeř nad jeho síly.
- v U21 jeho rakouský soupeř si ho vychutnal.
Oběma klukům chybí asi 5 kg svalů na kategorii do 81 kg. Oba bojovali a dali svým soupeřům zabrat. Je třeba
výrazně zlepšit boj na zemi.
Katka Poláková (-70kg)
- se svou soupeřkou smolně prohrála, v podstatě se sama hodila. V opravách ji soupeřka nenastoupila.
Marek Man (-66 kg)
svedl boj s Rakušanem. I když byl celý zápas lepší a aktivnější, jedna chyba v polovině zápasu znamenala wazari
pro soupeře a ani další tlak nevedl k výhře. Do dalšího kola nepostoupil. Markovi chybí technika, kterou by byl
schopný zápas rozhodnout .
Závěr: Celkově hodnotím účast na závodech v Gmundenu přínosnou v tom, že ukázal nedostatky , které naši
závodníci v této
kategorii mají. Každý musí udělat něco navíc a na výsledku jim
musí záležet.
Autor : předseda oddílu - Michael Man
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Dobrý den,
přinášíme Vám zprávu trenéra Miroslava Knespla, který se v sobotu zúčastnil se svými svěřenci Českého poháru v
Ostravě. V sobotu startovali žáci a žákyně a v neděli pak soutěž pokračovala kategoriemi dorostenců, dorostenek
a mužů a žen do 23 let.
Na prvním kvalifikačním turnaji se v Ostravě popralo 1.055 judistů a judistek ze 165 klubů ze 7 států.
Mladší žákyně U13
Eliška Hýřová – do 40 kg, 17 závodnic – 1. místo
Veliká pochvala, bojovný i taktický výkon, 3x výhra na ipon před časovým limitem, 1x výhra na wazari.
Mladší žáci U13
Bedřich Blažek – do 46 kg, 28 závodníků – 3. místo
Opět veliká pochvala, i s menším váhovým hendikepem se rval jako správný judista, 4x výhra, 1x prohra (v
semifinále)
Starší žáci U15
Šimon Roháček – do 38 kg, 20 závodníků – 9. místo
1x výhra, 1x prohra (poměrně těžký los) – ve čtvrtfinále provedl zakázanou techniku (vnitřní podmet), dostal
hansoku-make a dál nemohl pokračovat.
Adam Novotný – do 42 kg, 41 závodníků – bez umístění, prohra v 1. kole. Bojoval celý zápas, ale prakticky žádnou
technikou polského soupeře neohrozil.
Jan Hruška – do 50 kg, 37 závodníků – 9. místo
3x výhra, 2x prohra. Celkově Honza překvapil hezkým judem. Chválíme, až na poslední zápas v opravách, kdy
vyhrával na wazari a zbytečně se nechal zvalchovat na zemi a udržet.
Josef Trojan – do 60 kg, 27 závodníků – bez umístění, prohra v 1. kole. Prakticky bez šance dostat se ze skupiny
(polák, rus), nemožné hodnotit, rychlá prohra.
Celkově hodnotíme vystoupení našich svěřenců kladně.
Autor : Miroslav Knespl

V neděli (26.3.2017) startovali na prvním kvalifikačním turnaji v Ostravě i dorostenci, dorostenky, muž i ženy a zde
jsou výsledky.
Dorostenci U18
Andrej Broudij (-66kg) bez umístění
Matyáš Sobota (-73kg) - 7.místo
Marián Valeš (81kg) - 7.místo
Pavla Niepelová (-57kg) - 9.místo
Adéla Machová (-63kg) - 9.místo
Kateřina Poláková (-70kg) - 7.místo
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Všichni zaslouží pochvalu. Někteří velmi mile svým výkonem překvapili. U některých je znát tréninkové manko.
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Dobrý den,
o uplynulém výkonu jsme se vydali do Bánské Bystrice na mezinárodní turnaj, kterého se zúčastnilo 9 států. Mimo
Českou republiku a pořádajícího Slovenska na soutěž přijelo i Maďarsko, Polsko, Rakousko, Ukrajina, Rusko,
Chorvatsko a Kosovo. Soutěž tak byla velmi kvalitně obsazena, ale bohužel zklamala organizace. Některé děti se
začaly prát po celém dni čekání až v 8 večer.
Šimon Roháček 7. místo- bojovný výkon tak, jak Šimona známe. Ve druhém kole bohužel prohrál když sved...l
těžkou bitvu v golden score, kdy celý zápas trval 6 minut. V opravách už mu nezbyly síly a obsadil 7.místo
Eliška Hýřová 3. místo - Eliška je velká bojovnice! Do haly jsme přijeli v 8 h ráno a Eliška šla svůj první zápas až
kolem 19 h, díky špatné organizaci turnaje a novým pravidlům, které turnaj dost protáhly. Strávila v hale celý den
aniž by mohla alespoň na chvíli odejít, aby se trochu odreagovala. Postoupila z druhého místa ze skupiny a v
semifinále po neskutečně bojovném výkonu prohrála.
Bedřich Blažek 5. místo - Béda jako vždy velký bojovník a rváč první kolo vyhrál, ve druhém vypadl, ale v
opravách se dokázal dostat až do boje o bronzovou medaili, který bohužel prohrál.
Adam Honzák bez umístění - Adam se v prvním kole rval jako lev, ale bohužel v golden score prohrál a jeho
soupeř ho do oprav neposlal.
Lilly Helceletová 2. místo - Lilly věkem ještě v kategorii U9,
nastoupila v kategorii U11 s děvčaty až o dva roky staršími, ale tento handicap nebyl vůbec poznat, z druhého
místa postoupila do semifinále, v něm na Ippon porazila soupeřku z Maďarska a ve finále až v golden score
prohrála s další Maďarkou.
Lukáš Vala 7. místo - Lukáš je věkem také ještě v kategorii U9, takže jel na velmi těžký turnaj sbírat především
zkušenosti. Popral se s tím však velmi dobře, prohrál až ve třetím kole se soupeřem z Maďarska. V opravách se
bohužel projevila větší zkušenost a především fyzická vyspělost soupeře z Maďarska a Lukáš prohrál na Ippon.
Lukáš může být se svým výkonem opravdu spokojený.
Gratulujeme! A děkujeme za skvělou reprezentaci jabloneckého juda.
Autor : Ctibor Helcelet, hrdý otec.
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V sobotu 18.2.2017 jsme se zúčastnili Memoriálu Antonína Tichého v Benešově. Startovalo 405 závodníků a
závodnic ze 48 oddílů. I v takto velké konkurenci jsme se dokázali prosadit a téměř všichni dovezli medaile.

Mláďata U9
Švarcová Patricie – 1.místo
Schaab Eduard – 2.místo
Česká Anna – 3.místo

Mláďata U11
Hloušková Vendula – 4.místo
Valešová Justýna – 3.místo
Novotná Kateřina – 2.místo
Česká Jitka – 2.místo

Mladší žákyně U13
Kršková Šárka – 1.místo

Starší žáci U15
Novotný Adam – 2.místo
Gratulujeme všem ke skvělým umístěním.
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Dobrý den,
v sobotu 11.2.2017 se v Praze konal USK CUP mužů a žen a i náš oddíl měl na soutěži zastoupení.
Adéla Machová (-57) věkem dorostenka absolvovala premieru v soutěži
žen. Oba své zápasy se zkušenějšími a technicky vyspělejšími soupeřkami
prohrála, ale podala velmi bojovný výkon ,přímo příkladný ,výkon.

Andrej Brovdij (-73) rovněž dorostenec s premierovým startem v
kategorii můžu . Andrej nastoupil bojovně a odhodlaně, zkušenější
soupeř mu toho však moc nedovolil . Ani do oprav se bohužel neprobojoval.
Katka Poláková (-70) měla celkem 5 soupeřek. Na Katce se projevil
nedostatek treninku daný studijními povinnostmi. Podala však rovněž
bojovný výkon - 4 zápasy prohrála a 1 vyhrála.

Marek Man (-66) narazil na dva zkušené borce ( Zavadil a Akshay) , na
které nestačil technicky a oba zápasy prohrál.
Ivan Dubovyk měl celkem 5 soupeřů. I na Ivanovi je zjevný nedostatek
treninku a všechny zápasy prohrál.
Ačkoliv výsledky jsou docela tristní , daly se dopředu očekávat. Tato
soutěž na začátku sezony má naše mladé závodníky především motivovat a
ukázat realitu "dospělého " juda , ne které , zatím, z různých důvodů
nemají.
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Dobrý den,
v sobotu 28.1.2017 se konaly závody v Litoměřicích, kterých se zúčastnila pouze Eliška Hýřová. Eliška potvrdila
vzestupnou formu z posledních závodů a v nabité konkurenci vybojovala krásné 1.místo!!
Největší odměnou a výhrou může být pro Elišku pochvala od svých rodičů, kteří ji podporujou, jak jen to jde.
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Dobrý den,
o uplynulém víkendu (21.-22.1.2017) jsme mimo jiné zúčastnili i 6.ročníku Velké ceny České Třebové s mezinárodní
účastí. V sobotu byly na programu kategorie starších mláďat a starších žáků a žákyň. V neděli se pak na turnaji
představili mladší žáci, žákyně a dorostenci/dorostenky.
Sobota 21.1.2017
Šimon Roháček 2.místo 4/1
Vojtěch Segeš 3.místo 3/1
Neděle 22.1.2017
Eliška Hýřová 2.místo 3/1
Bedřich Blažek 2.místo 3/1
Krisztina Růžičková 1.místo 2/0
Barbora Škaloudová 3.místo
Pavla Niepelová 1.místo 4/0
Nešťasně skončily závody pro Barboru Škaloudovou, která si na turnaji zlomila ruku a musela jit odvést
záchranka do nemocnice. Báře přejeme brzké uzdravení.
Všem gratulujeme!
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Dobrý den,
v neděli 22.1.2017 jsme pořádali kvalifikační turnaj do I.ligy mužů. Soutěže se zúčastnila družstva Kidsport Praha,
Liberec B, Budo Brno, Tábora, Prachatic a pořádajícího Jablonce.
V prvním kole jsme porazili Liberec B . V následujícím pak prohráli s Budo Brno a Kidsportem Praha. Následovala
Výhra nad Táborem. V rozhodujícím zápase jsme těsně prohráli s Prachaticemi. Do první ligy jsme se tak
nekvalifikovali. Mrzí především prohra s Brnem a několik takticky prohraných jednotlivých zápasů, kdy jsme mohli
získat důležité pomocné body.
Z jednotlivců nezklamali Matyáš Sobota a Marián Valeš(dorostenci), kteří si odbyli premieru v kategorii mužů. Oba
se prali výborně a bez respektu ke zkušeným soupeřům. Oporou družstva byl Marek Man, který vyhrál všech 5
zápasů. U ostatních se projevila nezkušenost, tréninkové manko případně zdravotní indisposice. Neúčast v I. lize
mrzí, ale projev našich mladých závodníků je příslibem do dalších závodů.
Složení družstva:
-60kg Jangl (Ústí nad Labem)
-66kg Man
-73kg Sobota, Liška
-81kg Valeš, Škarvada(Kolín)
-90kg Dubovyk, Verner(Č. Třebová),
-100kg Šťastný
+100 John (Děčín)
náhradník: Andrej Broudij
vedoucí družstva: Hrubý, Kabelka
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří přispěli ke zdárné organizaci turnaje!
Autor článku : Michael Man
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Dobrý den

netradičně v neděli jsme vyjeli do nedalekého Liberce, kde se konal 4.ročník Podještědského novoročního
poprání. Soutěže se zúčastnilo celkem 147 judistů a judistek z 13 oddílů. Na tyto závody jsme vzali z větší části
začátečníky, ale také ostřílené borce či borkyně.! Závody nám ukázali u každého nějaké slabiny na které je
potřeba se zaměřit v rámci dalšího tréninku.

Mláďata U9
Švarcová Patrície 3.místo
Koukl Adam 3.místo
Hasenkopf Sebastian 4.místo
Dobiášová Lucie 2.místo
Ryba Jakub 3.místo
Česká Anna 4.místo
Helceletová Lilly 1.místo
Veit Samuel 2.místo
Vala Lukáš 1.místo
Schaab Eduard 3.místo
Mláďata U11
Křivánek Martin 4.místo
Honzák Adam 2.místo
Křivánek Matěj 4.místo
Hloušková Vendula 2.místo
Slavětínský Ondřej 3.místo
Janatová Klára 3.místo
Farkačová Tereza 2.místo
Valešová Justýna 2.místo
Bartel Adam 1.místo
Ryba Jiří 4.místo
Taškán Kostjantyn 4.místo
Mladší žáci a žákyně U13
Živnůstka Vojtěch 5.-6.místo
Tóth Ladislav 3.místo
Holubec Lukáš 7.-8.místo
Dobiáš Šimon 3.místo
Taškán Daniel 5.-6.místo
Kršková Šárka 3.místo
Gratulujeme všem ke skvělým umístěním. Příště to bude určitě ještě o něco lepší :)
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Dobrý den,
o víkendu vyjeli naši dva judisté pod vedením Jana Českého na závody do Polska - Bielsko Biala, kam se sjelo
více než 400 závodníků a závodnic z Polska, Česka, Slovenska, Německa, Ukrajiny a Ruska.
Bedřich Blažek - do 42kg, 18 závodníků ve váze, skóre 3:1, 3.místo
Michal Český - do 33kg, 28 závodníků ve váze, skóre 4:1, 3.místo. Prohrál pouze s úřadujícím mistrem ČR v
semifinále na shido v golden score.
Gratulujeme!
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