
z bojů v Grazu přivezli další úspěchy
Hranire/ PětičJenná výprava
Judo Clubu Zeleza Hranice
odcestovala o víkendu v polo-
vině června na mezinárodní
turnaj v Grazu. Jednalo se o
11' ročník a obsazenÍ turnaje
by|o za účasti patnácti států
kvalitní.

ZtýmlŽeIeza se jako první
představil dorostenec Jan
Mazan. Vedl si výborně,
vŠechny své zápasy vyhrál
před časovým limitem krás-
ným hodem, osudným se mu v
boji o sedmifinále stal závoď-
ník z Rakouska' kdy podlehl
jen velmi těsně, vytáhl Honzu

dále do oprav, kde uŽ neudělal
jedinou chybu a celý svůj po.
slední zápas diktoval tempo.
Jeho třetÍ místo je zaslouŽené.

Do Rakouska dojely i posi-
ly. Na Jakubovi Horákovi se
však podepsala únava z cesty.
První dva zápasy byly velmi
rozpačité, ale'poté se sebral a
ostatní zápasy uŽ nenechal
soupeře vydechnout a vŠech-
ny své zápasy ukončil preciz.
nim osobnÍm chvatem. ZGra.
zu si dovezl rovněŽ bronzovou
medaili.

Další vstoupil do bojů Vra-
tislav Macháč' který ovšem

doplatil na zbytečné trestáni
rozhodčich a do bojů o finále
uŽ dále nepromluvil.

Jako obvykle se v nejobsa-
zenějŠí váze turnaje do 73 kg
uveď Adam Jestřebský' který
celý turnaj předváděIjeden ze
svých nejlepšÍch výkonů.
Prohrál pouze dvakrát. Zeza.
čátku zaspal a pak musel do.
hánět, coŽ se mu nepodařilo.
DalŠí zápasy předváděl Adam
bezchybné, taktické judo. Se
soupeřem ze Slovinska si po-
radilv polovině zápasu. Zápas
s Rakušanem ho však natolik
vyčerpal, Že fyzicky svůj po.

sledni nezvládl a na pochybný
verdikt rozhodčích nakonec
prohrál. obsadil páté misto.

Po téměř čtyřleté parrze Se
na tatami předvedla i Barbora
Jestřebská. Fyzicky zvlád];a
zápasy vÍce neŽ dobře' Ieč
technicky to bylo horší. Přes-
to se ji ale nakonec podařilo
umÍstit na solidni druhé přÍč-
ce.

Vedoucí v1ipravy Barbora
Jestřebská zhodnoti]a turnaj
kladně. Zminila však, Že roz.
hodčÍ trestali aŽ přesmíru, na
coŽ nejsou borci Železa při.
praveni. (mn)


