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Borci Zelezase pŤedstavili na čtyŤechturnaiích
Hranip/ Hneď na čtlrŤiakce
vyrazili judisté Železa Hrani.

ce ve dnech od 8. do 10. Ťijna.
Jako pnmí se zapojil do zápa.

sovych klánÍ JiŤíPavelka,

kterÍ' odejel na MezinárodnÍ
policejnÍ turnaj deseti státti
do Pískrr, kde reprezentoval

Policii CR

V

ve váze do

81kg.

těŽké konkurenci nastoupil k 5 zápas m, kdy jen

jednou okusil porážku. JiŤi
obsadil vynikající3. místo.

prezentanti ČR vjuďu kategorie dorostu Jan Mazan a Lu-

bomir Holčák' kteŤÍ byli
uvobněni na hostování do do-

rostenecké ligy do celku Slá.

via Bratislava, aby pomohli
tomuto celku v nejvyššíslo-

venské soutěŽi na medailové
pozice. Borci odejeli na turnaj
v pátek' aby v sobotu nastou.
pi]i ve Vranově naď Toplou k
ligovému klánÍ. oba závodní-

ci potwďili své kvďity,

ve
Turnaj byl veImi kvďibrě ob- všech sqfch zápasech jedno.
sazen a na tatami se pŤedsta. zrračně zv1tézt]i. Pro svuj cevili judisté' kteŤí se Ítčastnili lek získďi 2 x 1. mÍsto a i díky

mistrovstvÍ světa, ďe i olym.
piád, coŽ tomuto turnaji doda.
lo slušnou prestiŽ. Reprezentanti ČR pak zÍskati dvě bron.
zová umístění a o to je qfkon
JiŤího Pavelky cennější.

Trenér pak oba borce nominovď i na poslední kolo, které
proběhne za 14 llní v Pezinku.

Na Slovenskn

vbctralize

do turna.
jového záptení, byli dva re.

Další' kdo

se

zapojili

těmto se Slávia Bratislava po.
sunula pr běŽně na 3. místo.

JestŤebs(f staltova|
Na poslednÍ kolo Extrďigy v
judu odejel Adam JestŤebsk

do Brna, kde startuje za domácÍcelek SKKP Brno. Adam
se za tento tjm pere jiŽ 3. sezonu a v letošnÍm roce má
nejpovedenějši vÍ'slettky. V
posledním kole ho domácí
trenér nasadil pouze ve dvou
zápasech, protoŽe si Adam ve
stŤedu poranil nohu.

Aďam však naváza| na své

vÍbornévÍkony z minulého

kola a v obou utkáních zvítě.
zil pŤed časoqfm limitem. V
posledních pěti utkánich má
tak bilanci pěti vítězství. Ce.
lek Brna pak obsadil konečné
7. mÍsto v Extralize a Adama
si na hostovánÍ vyŽádal i pro

pŤíštírok'

Mužiosmí
PoslednÍ turnajem, do nějŽ se
judisté Ze|eza Hranice zapoji.

li, bylo poslední kolo

1. ligy,

které proběhlo v Jablonci nad
Nisou. TÝm odjel k poslednÍm

peti utkáním a po tŤetim kole
byl na pruběŽném 8. mÍstě. K
udrženív této soutěŽi stačilo
ťjmu zÍskat 4 body, a tak po

kubík. Dvě utkání skončila

soupisky vypaďy

Iehlo aŽ na pomocné body

minulém kole tÝm mírně
změnil sestavu.. Ze zák|aďni
opory

Adam Purgert a Lukáš Ky.
rych' které trenér nahradil

juniorem Janem Dohnďem, a
po Šestiletech mimo tatami
se do sestavy vrátil Pavel
DvoŤáček.

V prvních dvou zápasech
trenér posunovď závodníky z
niŽši váhy do vah, které nebyIy obsazeny, a po zisku 4 bodri
pak zredukoval sestavu pouze
na 6 borcri. Proti ČeskÍrmBu.
dějovicím získalo druŽstvo vítězství jiŽ po pátém utkánÍ a
konečné skÓre bylo 4:2,kďyŽ
body získali Horák, Kahánek,
Řezáč a Pavelka. Jakubík remizoval. Proti Jáblonci družstvo zvítězilo těsně 3:2. Prosa.
dili se Řezáč. Pavelka a Ja.

remízou, a to ve váze do 66 kg
a +lfi) kg. Do zápasu se Spartou Praha druŽstvo nastoupi-

lo pouze v Šesti,ďe

pŤesto
pŤedvedlo solidní zápas. Pod.
20:15.

SkÓre zápasu bylo 2:2 a bo.

a Pavelka.
Remizovali Kahánek' DvoŤá.
ček a Jakubik. Proti Pracha.
ticím sveďo druŽstvo vyrov.
nanou partii a nakonec podlehlo jen těsně 3:4' stejně jako
dy ziskď Horák

v

posledním zápase proti
Blansku' Konečná tabulka

tak je Prachatice 7. místo, a
Že|ezo Hranice 8' mÍsto. Do
batáže spadl Jablonec s Blan.
skem.

Sestava 60 kg Jakub Horák,
66 kg Adam Kahánek, 73 kg
Jan Dohnď' 81-k8 Pavel Dvo-

Ťáček' Martin Rezáč, JiŤíPavelka, 100 kg Lubomír Ja-

kubÍk

(mn)

