
Judisté 7e|eza bodoval i Ji hlavě
MARE|( t'tÁovonnÍr

Jihlaua/ Na jiŽ 37. ročnÍk Me.
zinárodní velké ceny Jihlavy
odejela osmičlenná r4i;lrava
dorostenců a muŽů Zeleza
Hranice. Tento turnaj byl vy-
psán pouze pro kategorie
muŽů a Žen a dorostenců a do-
rostenek. Na turnaji se tak
představilo přes 300 judistů a
judistek z pěti států a na kva-
litě se podepsala i účast něko.
lika reprezentantů ČR a SIo.
venska (účastníků oH' MS či
ME).

Je dobré, Že právě v této těŽ-
ké konkurenci se neztratila
ani v:iprava Že|eza Hranice'
Hned Šest členů výpravy za.
sáhlo do boje o medaile. Vý-
prava ziskala třikrát zlato, je.
den bronz a dvakrát 5. mÍsto,
coŽ v hodnocení oddÍlů vynes-
lo hranickému celku celkové
druhé mÍsto hned za repre-
zentaci Slovenska. Domů si
tak borci Že|eza ďovezli krás-
ný pohár a malý soudek piva
od sponzora soutěŽe'
Prvni zlatou získal v kate-

gorii dorostu Jakub Jurka ve
váze do 50 kg. Nastoupil ke
třem utkáním, všechna ukon-
čil před časovým limitem a
zaslouŽeně tak obsadil nejlep.
Ší pozici. Michal Posmyk,
startujÍcÍ ve váze do 55 kg'

podlehl v úvodnÍm kole poz.
dějŠímu vÍtězi. Michala tato
prohra zdravě naštvala, a tak
další utkání v turnaji jiŽ
ukončil před časovým limi-
tem a obsadil bronzovou
přičku.
.Velmi dobrý výkon předve.
dl i nejmladŠÍ člen výpravy
Marek ČíŽkovský ve váze do
73 kg' který se dokázal prosa-
dit i mezi dorostem a nakonec
si vybojoval 5. mÍsto, kdyŽ v
boji o bronz prohrál s repre-
zentantem CR. V9lký úspěch
pak zaŽili muŽi Ze|eza, když
ve svém turnaji získali dva-

krát zlatou. Postarali se o ně
Jakub Horák a Adam Jestřeb.
ský. Ti jako jediní dokázali
porazit reprezentanty Slo-
venska rovnou ve finále
svýchvah.

PrvnÍ zlatou ziska| ve váze
do 60 kg Jakub Horák' který
nastoupil ke čtyřem zápasům,
do finále prošel přes soupeře z
ostravy, Jihlavy a KolÍna,
aby ve fináIe svedl vyrovnaný
boj s reprezentantem Sloven-
ska.

Ve vyrovnaném boji zÍská-
val s postupem času navrch
Jakub' který také zvitězi| a

dovezl si domů zlatou medai.
li. Druhou pak přidalve váze
do 73 kg Adam JestŤebský,
který v nejobsazenějši váze
turnaje nastoupil k pěti zápa-
sům a všechny dokázal ukon.
čit před časov;im limitem'
Zejména finálové utkáni' kte-
ré patřilo k poslednim zápa-
sům turnaje, sledovala celá
hala. Boj dvou reprezentantů
byl dlouho vyrovnaný'
V posledni čtvrtině zápasu

nastoupil Adam krásný kon.
trachvat, kterým svého sou.
peře dokonale zaskočil, a má.
lo vídan:Ím hodem zvitézl]',
coŽ ocenila celá hala bouřli.
vým potleskem. Do bojů o
medaile se pak v kategorii
muŽů propral i Štefan Szebis-
taveváze do 90 kg. 

'Po 
prohře

v úvodnÍm kole s bozdějšÍm
finalistou spadl do oprav, tam
dvakrát zvitězi|, jako vítěz
oprav nastoupil do boje o třetÍ
místo a zde po chybě podlehl,
kdyŽ jej soupeř porazil v boji
na zemi. Stefan tak obsadil
konečné5' misto'

Slušný výkon předvedl mezi
muŽi teprve prvnÍm rokem
junior Jan Dohnal, kdyŽ si
připsal jedno vÍtězství a jednu
prohru. Tato bilance v tak
kvalitnim obsazení váhy sta-
čila na celkové 11. aŽ 16' mís-
to.

ÚspĚšttÍ MEDAIUSTÉ. Jestřebský, Horák Jurka, Posrrý v Jihlavě
bojovali statečně' přivezli si odtud cenné kotty. Foto: Že|ezo Hranice


