
Stovl<y judistů chtěIy na nnčn
Na turnaii v Hranicích se prezentovaly také domácíjudo k|uby KJUS a Žehzo Hranice

hraném zápase si pak připsali
judisté Michal Suta do 66 kg a
Dominik olšák do 73 kg v ka-
tegorii dorostu, ale toto stači-
Io pouze na konečnou 9. přič-
ku. Vstup do turnaje se nepo-
vedl Romanu Keprdovi ve vá.
ze do 55 kg dorostu a Luboši
Holčákovi do 73 kg juniorů,
kteří neprošli úvodnÍmi koly.

Jestřebs(ýv Praze
V rámci přÍpravy na Světo-

vý pohár, který proběhne ve
ďnech 27. až 28' února v Praze,
startoval Adam Jestřebský na
USK cupu, kde startovala celá
republiková špička a dalŠí
čtyři zahraniční v1ipravy.
Adam ve váze ďo 73 kg ne.
předvedl optimální výkon a
přimo z přípravy se mu nepo-
dařilo projít úvodními koly.

Ihneď po turnaji absolvoval
náročný kemp přÍmo v dějiŠti
turnaje, kde pod vedením tre-
néra národního t1imu Petra
Laciny zvyšovali borci pře.
devŠím fyzičku. Ve středu
Adam odjel do Vídně' kde ab.
solvoval dvoudennÍ soustře-
dění spolu s národním týmem
Rakouska. Do světového po.
háru jej ještě čeká kemp v
Polsku apoté závěrečná při
pravadoma.
Komp|etní qýs|edková listina z turnajeje k
dispozici ke staženína:
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Hranice - Nevíďaných 892
soutěŽících se seŠlo v sobotu a
v neďěli v házenkářské hale'
kde se uskutečnil Český po-
hár v judu. Víkendová akce
navázala na tradiční Zimní
pohár, který se v Hranicích
pořádal v uplynulých letech,
avšak jen pro dívčí a Ženské
kategorie.
Letos byly zastoupeny

všechny věkové kategorie od
nejmladších Žáků'až po junio.
ry' chyběli ale muŽi a ženy,
,,Je to soutěŽ povinná pro ty
závodníky, kteři chtějÍ po.
stoupit na MistrovstvÍ České
republiky. Ti musí na celkem
asi čtyřech turnajich nasbírat
dostatek bodů, aby se na ome.
zenou startovní listinu MČR
dostali,.. informovď ředitel
soutěŽe Zdeněk Navrátil. DáIe
také podotkl, Že na turnaji by-
lo zastoupeno celkem 6 států a
rekordnÍ počet 94 klubů. So-
botnÍho slavnostního zaháje-
ní se zúčastnili poslanci i
hranický starosta.

Výborný výkon předváděla
zejména druŽstva z Polska. V
těŽké konkurenci se však do-
kázali vedle pořádajÍcÍho od.
dÍlu KJUS prosadit iborciŽe-
leza Hranice. Někteří z nich si
připsali své první body do po.
stupového Žebříčku.

Z judistů Železa se nejlépe
prezentoval Jan Mazan ve vá-
ze do 55 kg juniorů, který po
slušném výkonu obsaďil ko.
nečné 2. místo. Ve stejné váze
startovali i Tomáš Perďula,
který nakonec skončil čtvrtý'
Velmi sIušný výkon předvedl

i v kategorii dorostu Michal
Posmyk, kte4i podlebl aŽ v
boji o medaile a obsadil 5.
příčku' Na 7. mÍstě pak skon.
čila děvčata Marie Holčáková
v kategorii do 48 kg dorostu a
Vendula Hlavová ve váze do
57 kgjuniorek. Pojednom vy-

rĚlo un rŘo. Tunraj v judu přilákal kromě téměřtisícovlty sortěžících
ávodni|al i řadu diválci. Foto: Deník/Jan'Rotrek|


