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Borci Zeleza startovali
na třech turnajích
Eranice - S extraligoqim cel-
kem z Liberce oďjel Adam
Jestřebský minulý pátek na
soutěŽ druŽstev, kterou pořá.
dď oddil vŠc lutrla Banská
Bystrica. Hraničan klub re.
prezentoval ve váze do 73 kg.
Po vynikajlcim 3. místě na
loňském MCR v Teplicich do-
stal hned tři nabiďky na hos-
tování v nejvyšší soutěŽi
ťlruŽstev v judu, a to od olo-
mouce, Brna' kde jiŽ startoval
tři sezony, a právě od Liberce,
který v roce 2009 zÍskal vyni.
kající tlruhé mÍsto v Extralize
a pro letoŠní ročník si klade
stejné výsledkové cíle. Pro
Adama je to velká výzva a byl
by prvnÍm závodnÍkem z hra-
nického klubu' který by zÍs.
kal extraligovou medaili.

V Banské Bystrici se sešlo
hned osm celků z Polska.
Bosny, České republiky a
Slovenska. Adam nastupoval
v základní sestavě Liberce,
nastoupilk šestiutkánÍm s bi-
lancí dvou výher, dvou remíz
a dvou proher. Tento qýsle.
ďek je vÍce neŽ slušný, neboé
na tatami se představili re-
prezentanti jednotlivých stá.
tů a Adam je v součastné ďobě
v přípravě na únorový Světo.
vý pohár v Praze a na tento
turnaj odjel z plné připravy.
Celek Liberce pak vybojoval v
těŽké konkurenci',brambo.
rové.. místo.

Holčáková a Jurka
zaháiili přípravu

o den později odjeli dva
mladí judisté na tréninkový
kemp reprezentace ČR ao
Teplic' kde proběhne v Iétě
MistrovstvÍ Evropy kategorie
kadetů do sedmnácti let. V
širšÍ nominaci jsou na tento
letošnÍ wchol jsou i judisté
Ze|eza Hranice Marie HoIčá.
ková do 48 kg a Jakub Jurka
do 55 kg. oba mladí závodníci
mají reálnou šanci startovat
natomtoturnaji.

Trenéři národního týmu
svolali všechny ty' kteři maji
šanci reprezentovat, do dějiš-
tě ME' aby si závodníci zvykli
naprostředí.

Dále pak je kemp zaměřen
na takticko.technické doved.
nosti a na fyzickou zátéž. Ja-
ďistéŽeleza spolu sadepty re-
prezentace z celé CR tak ve
čtyřech ďnech ukáŽí, zda to
myslí s letním turnajem váŽ.
ně.

Družstvo mužů
zahiijilosezonu

DruŽstvo muŽů Že|eza
Hranice odjelo hájit barvy
oddílu na první kolo Morav-
ské ligy do Brna, kde se do
turnaje přihlásilo hned dva-
náct celků z Moravy a Sloven-

ska. Tým se hodně omIadil a
do základní sestavy pro letoš.
nÍ ročník zabudovává své
mladé odchovance' Hned
prvnÍ ostrý start ukázal, Že to
nebude výkonnostní propad,
ale naopak mladíborci ukáza-
li své kvality a slušný výkon
předvedli Mazan, Posmyk a
především Holčák' který z
šesti zápasů pětkrát zvitězlla
jednou remizoval.

Sestava: 60 kg Mazan Jan,
Posmyk Michal, 66 kg Jakub
Horák' 73 kg.Lubomír Holčák,
81 kg Jan Dohnal, Martin Ře-
záč 

' 
90 kg Lukáš Kyrych a Pa-

vel Král' do 100 kg Lubomír
Jakubík

V prvním utkání se tým Že.
leza utkal s Bratislavou, která
však neklaďa velký odpor a
celku z Hranic podlehla 1:6,
kdyŽ se bodově prosadili Ma-
zan, Holčák, Řezáč, KráI, Ky-
rych a Jakubík. V dalŠím zá.
pase bylo utkání vyrovnaněj.
ší, ale vítězství slavili opět
hraničtÍ. Tým KroměřÍŽe pod-
lehl 3:4 a o body hranických se
podělili Mazan, Horák, Hol-
čákaKyrych.

V zápase proti Uherskému
Hradišti předveď celek Žele-
za doŠlova exhibični předsta-
veniazvítézil 6:0' Body získa-
!i Posmyk' Horák, Holčák'
Rezáč, Kyrych a Jakubik,
Král ve svém zápase remizo-
val. V dalŠim utkáni vyzva|
neporaŽený ce|ek z Hranic
oddíl z Blanska a po posled-
ním zápase slavili vítězství
opět borci Zeleza Hranice, a to
poměrem 4:2, o body se poděli.
li HoIčák' Rezáč, Kyrych a
JakubÍk a Horák ve svém
utkánÍ remizoval.

V pátém zápase proti JB
Brno tým Ze|eza zv7těnl jen
těsně 4:3, kdyŽ body si připsali
Mazan, }Iorak;ltolčák a Ky-
rych' V poslednÍm utkánÍ vy-
zvali borci Že|eza Hranice
loňské vítěze Moravské ligy,
domácÍ SKKP Brno. Zápas byl
vyrovnaný aŽ do poslednÍho
utkánÍ a s dělbou bodů se oba
celky spokojily. Konečný stav
byl3:3. o body Hraničáků se
postarali Horák, Kyrych a
Král. Holčák remizoval.

VedoucÍ týmu a současně
závoďník Lubomir Jakubík
hodnotÍ turnaj takto: ,,Dva-
náct celků je hodně, a tak jsme
dnes šli hned na šest zápasů,
coŽje dost.

Vynikající výkon předvedl
Kyrych, který všechny zápa-
sy ukončil před limitem, a
mladý Holčák. Standard
předvedli Horák, Řezáč a já
jsem také odvedl, co bylo po-
třeba. Do sestavy se zapraco.
valy i obě lehké váhy Mazan a
Posmyk, takŽe spokojenost s
celým turnajem. Jen ať to po-
tom předvedeme i v ligových
zápasecb',, (ftlm)


