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Ostravo" Hranin - Ten, kdo
chce letos postoupit na tuČn
muŽů, musÍ projít sÍtem kol
Ceského poháru a zÍskat po.
třebný počet bodů, který za.
jišfuje postup' Pro kategorii
Žen je letošnÍ MCR soutěŽí
otevřenou, a tedy kola ČPjsou
dobrou přípravou. Ve slušné
konkurenci se neztratili ani
reprezentanti Železa Hranice,
kteří dokázali získat hned tři
medailová umístěnÍ a dvě
sedmá místa. Postupová ma.
tematika řtká, Že i dvě sedmá
místa měla zajišéovat nomi.
naci na podzimni IuČn, a tedy
jistotu účasti pěti borců Žele.
74.

NeslibnějšÍ formu předveď
reprezentant CR' ve váze do 73
kg startujÍcÍ Adam Jestřeb.

ský' který i přes těŽký los své
soupeře válcoval doslova roz-
dílem třidy aŽ do boje o finále,
kde narazil na úřadujÍcÍho
Mistra Čn. s timto závodnÍ.
kem USK Praha má vyrovna.
nou bilanci, a tak Adam od
začátku diktoval tempo, aby
jeho soupeř udělal hrubou
chybu, po-ďehl a Adam prošel
do finále Ceského poháru. Zde
jej čekalE velká výzva v podo.
bě olympionika z Pekingu Ja-
romÍra JeŽka. Adam hned v
úvodu udělal hrubku, kterou
jeho zkuŠený soupeř nekom-
promisně potrestal, a Adam
tak dovezl domů stříbro.

Stejný kov si vybojoval i
Lubomír Jakubík, který star.
toval ve váze do 100 kg. Lubo.
mÍr ďlouho Živil naději na zla.
to, ale taktická chyba a nezna.
lost pravidel nakonec zname-

naly odsunutí tohoto borce na
druhé místo a zisk prvních
bodů do ranking listu' Slušně
se prezentoval i Jakub Horák
veváze do 60 kg, který po su.
verénních výkonech postou-
pil mezi čtyři nejlepšÍ, aby zde
v boji o finále svedl vyrovna.
nou bitvu s pozdějŠím vÍtězem
z Polska. Po prohře tak Jakub
bojovď o třeti místo, nezavá.
hal a domů přivezl bronz s jis.
tÍmpostupemnaMCR.

Slušně v této váze sekundo.
val junior Jan Mazan, který
nejenŽe startoval ve vyššÍ vě.
kové kategorii' ale i váhové.
Honza však vsadil na bojov.
nost a r4ýsledkem je obsazení
sluŠné sedmé přÍčky. Slušný
výkon předveď i Vratislav
Machač, který startoval ve
váze do 90 kg. Po prohře s re.
prezentantem Slovenska v

prvním kole spadl do oprav.
ných bojů' kde se přes Poláka
propral až ke konečnému 7.
mÍstu a tedy k prvnÍm bodům
v ranking listu. Na turnaji
startovali ještě junioři Jan
Dohnal ve váze do 81 kg a
Vendula Hlavová do 57 kg.
oběma se nedďilo a vypaďi v
úvodníchkolech.

''S výsledky jsem nadmÍru
spokojen, myslím si, Že zisk
sedmého místa by měl stačit k
automatickému postupu na
MCR, a proto jsme na tento
turnaj jeli' Je smůla, Že na
tento turnaj nemohlo jet vÍce
borců, ale jejich pracovní vy.
tíŽení to nedovolilo, a tak se o
postup poperou na dalšich
třech kolech. Týká se to
zejména Řezáče, Pavelky a
Kyrycha,.. zhodnotil víkend
trenérklubu.


