Dorostenci Ze|ezavstoupili do nové sezony

Eraniu -

DruŽstvo dorosten.

cúŽnlezaHranice odjelo v so
botu na prvrrÍ kolo Meziob.

dili se Trojnar, Mazan a Leskovský' olŠák remizovď.

v dalšim utkíníproti

lashích přeboru čt]ř krajů lJherskému Brodu se

této věkové kategorie. Do

le

toŠnÍhoročnÍkuse přihlásilo

celkem šest týmů a borci z
Ilranic si nevedli vůbec špat.
ně. omlazgrr:ý celek odejel na
tento jiŽ badičníturnaj v se
stavě 50 kg Robert Trojnar,55
kg Roman Keprda, 60 kg Jan
Mazan,66 kg Stěprán HÝŽa,73
kg Dominik olŠák a 81 kg To.
máš I.eskovský. Váhy do 90 kg
a nad 90 kg nebyly týmem ob-

sazeny' ďe to nebyl problém,
neboé t5rto váhové kategorie
obsadily jen dva celky. Vprv-

nÍm ápase borci podlehli
IftoměffŽi

1:4.

Bod získal Ma.

zan a Trojnar remizovď. V

dďším ápase proti ambici-

ózrrÍmu Blansku se kluci vy.

hecovďi a zvitězilt

3:2.

Prosa.

{ýmu

Žntqa, podařilo zvitězit 4..2,
kdý body získali Trojnar,

Mazal, olMk a t.eskovský.

Stejným výsledkem skončilo i

utkání proti Veselí nad Mo

kdý o body se postara.
Trojnar' Keprda, olšrák a
I.eskovský, INíazan ve svém
ápase remizovď. V posledravou,

li

ním utkání čekal ro4ieťý celek
z Hranic tým JB Brno a ápas

pravy byl uspešný judistaŽ*
leza Adam Jestřebský, kteý

ková' Jakub Jurka a Lubomír

po turnaji sdělil ,,Pro mě to
byla premiéra v pozici kouče,
a tak jsemnád, Že druŽstvo bo

Holcák. v těŽké mezinarodní
konkurenci vÍce jak dvou set
ávodníků z Evropy se vŠich.
ni tři probojovali do boje o

Trciice borcli
vRal<ouslat

kategorii junioru, kde s pře
hledem wbojovď zlatou me

jovďo a nevynechďo ani je
den ápas. Mys|ím si, fu se

medaile.
Nejlépe si vedl dorostenec
týmu vstup do sezony vydďil
Jakub Jurka ve váze do 50 kg,
a věřÍm' Že v dalších kolech kdyŽ v kategorii dorostu pro
budou sahat po metě nejvyŠ. Šeldo finrále, kde po boji těsně
ŠÍ..
podlehl a obsadil tak 2. místo,
aby si svou bilanci vylepšil v

byl vyrovnaný do poslďního Ve stejném termínu odjeli tři
utkáni a skončil vítězstvÍm ávďnÍci ?r;leza Hranice na
Žn|ezallranice 4:3. o body se svůj první letošníturnaj do
podělili Trojnar, Mazan, ol. rakouského wimpassingl.r,
šák a I.eskovský. Po prvnÍm kde se konal jiŽ tradičnÍmekole tak pa'tří celku ?nlem zinárodní turnaj pro katege
Hranice pruběfoá druhá rii dorostu a juniorů. Do no
příčkaa ztáci dva body na minace krajského výběru se
prosadili hned tři hraničtÍ
vedoucÍ celek z Kroměřífu.
VedoucÍm trenérem w. ávodníci, a to Marie Holoá-

daili.

V kategorii dorostu starto
vala i Marie Holčaková do tt8
kg' které její snaŽení vyneslo
nepopulární 4. mÍsto. Iépe se
vedlo jejímu bratrovi Lubo
šovi' kteý jen jďnou okusil
poraŽku v kategorii juniorů
do 66 kg, coŽ mu v

kombinaci s

třemi výhrami vyneslo ko

nečné3.místo.

(m)

