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Tak jsme tu Ostravu zase nedobyli.

Každý rok se na to chystáme a ono furt nic...

Letošní pokus se konal o víkendu 23. - 24.2 a to v sestavě žáků Lukáš O., Chomát
,Klement ,

dorostenců Rožně a Novákové a v kategorii U23 sourozenci Cháberovi.

První den posbírali Ondra Lukáš a Kuba Chomát hořké bejlí poznání, co je to zúčastnit
se špičkových závodů.

Jejich vystoupení měla dynamický charakter a vydrželi oba asi 30 vteřin.

Ale říká se,že hořké bejlí pomáhá ku zdraví,tedy že oba viděli, že dostat se mezi elitu
bude chtít hodně práce.Absolutorium zaslouží Vojta Klement se svým 7. místem, kde v1.
kole prohrál, ale v repasáži ho po 2 vítězstvích zastavil až jeho tradiční soupeř Mouca. Na
Vojtovi se podepsala nedokončená rekonvalescence po chřipce, v posledním utkání byl
viditelně unaven.

Druhý den byl celkově radostnější.Nikola Nováková šla soutěž dorstenek i žen U23, takže
nabrala tolik potřebné závodnické zkušenosti.Prala se pěkně, v dorostenkách vyhrála 1.
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utkání a převahu měla i v druhém, kde ale ji zařízl rozhodčí, kdy otočil hodnocení její
akce ve prospěch soupeřky která Nikolu dále nevytáhla, takže konec. V U23 to bylo
trochu nad její síly, ale výkon sympatický a dobrá zkušenost.

Michal Rožeň měl ve váze 45 soupeřů. Už v 1. kole podlehl Poláku Kotlewskému , který
ale

se vítězem skupiny nestal a tak Michalovi do oprav nepomohl.

Marek Uhlíř tradičně uplatnil svou fyzickou kondici a duševní odolnost .Po prohraném
prvním kole s budoucím vítězem Škrkoněm v opravách jednou vyhrál a jednou prohrál,
což

ho umístilo na slušné 7. místo. Až si Mára rozšíří svůj praktický repertoár na více než
jeden chvat v postoji, můžeme se od něj dočkat dobrých výsledků.

David Chábera si na tomto turnaji rozhodě zlepšil chuť.Po vyhraných dvou kolech v
eliminaci narazil na budoucího vítěze Musila , který ho poslal do opravek.Tam se s
Polákem Bogdalem

místo technického boje předháněli, kdo získá víc napomínání , až David vyhrál a získal
hansoku - make za neaktivní způsob boje, takže škoda.Ale celkový způsob boje ve všech
případech napovídá, že si David začíná získávat takovou pozici ve startovním poli, jaká
mu patří.

Kristýna Cháberová nejela na závody s ambicemi.Po zdravotních komplikacích tohoto
roku

se chce vrátit k původní formě a tohle byl první pokus o kontakt.Ten nedopadl - to
tréninkové manko je pořád znát.Takže v poli 5 závodnic se všemi prohrála. Takže jde o
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to, jaké jsou dnes její priority a pokud judo prioritou je, co chce udělat pro úspěch.

Takže závěrem : I když jsme skončili spíše na štítě než se štítem,je důležité se takových
turnajů účastnit. Už pro to, abychom zjistili, jak dobří jsou ti, kteří jsou lepší než my a
kam by měla vést naše cesta.
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