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V sobotu 6.5.2017 jsme se zúčastnili Pražského 

přeboru, ze kterého měli závodníci možnost postoupit 

přímo na MČR, které se bude konat v prosinci.  

 

   Již na začátku je nutno poznamenat, že tyto závody byly úspěšné, určitě i díky pátečnímu 

tréninku, který si vzal sám náš hlavní trenér. Řešila se taktika pro dané závody, a proto 

závodníci podali ještě lepší výkon než kdy předtím.  

Náš osmičlenný tým: Týna – Majda – Štěpánka – Šimon – Timmy – Sam – Lukáš – Terka.  

 

Celé závody měly pohodovou atmosféru a pořadatelům vše vycházelo načas.  

 

 

Kategorii dívek do 11 let (8.-7.kyu) nám obsadily Týna, Majda a 

Štěpánka.  

 

Týnka a Štěpánka se bohužel nedostali do vyšších kol. Proti 

silným soupeřkám, které potom byly v semifinále a finále, neměli 

v této soutěži šanci. Ale katy předvedly s velkou razancí a 

nasazením.   

Madlenka měla předsevzetí dostat se do druhého kola. To se jí 

nejen splnilo - cvičila jako nikdy  - a dokonce zabojovala o medaili. 

Měla radost, že se dostala se přes většinu soupeřek až na pěkné 

4. místo. 

 

Timmy, Šimon a Sam startovali v kategorii chlapců do 11 let (8.-

7.kyu) – všichni tři se postupně probojovávali k vrcholu pyramidy.  

 

Šimon - náš nejmenší závodník - byl vyřazen pozdějším finalistou, 

ale těsně na body 2:1. Dodržel, co jsme si řekli v tréninku a příště 

se zase posune dál. 



Sam a Timmy se v semifinále potkali na tatami proti sobě.  

Souboj klubových závodníků vyhrál 

Timmy a se Samem se hned 

„kočkovali“. 

 

 
 

 

Timmy pak ve finále zabojoval. Vyhrál zlato a tedy celou kategorii.  

 
 

 

 

 

 

Sam nastoupil do boje o 3. místo.  

Zde se mu dařilo a bronz jej 

neminul. 



Lukáš Pilát startoval jako jediný v kata i kumite - 

dorost.  

Kata vyšvihl skoro bezchybně, přesto prohrál. Jeho 

soupeř ho mohl ještě vytáhnout do repasáže (a tedy 

možnost bojovat o medaili). Marně jsme čekali dlouhé 

minuty u tatami, jak se bude tato kategorie vyvíjet. 

Lukášův soupeř však nenastupoval a pak jsme zjistili, 

že odstoupil z dalších bojů. Tím skončil i Lukáš.  

Ještě pro něho zbývalo kumite. Tam si věřil a první 

zápas vyhrál. V dalším kole už to bylo horší, ale jak se 

Lukáš postupně zlepšoval, dotáhnul to na bronzovou 

medaili.  

 

Ti z nás, kteří zrovna nezávodili, postávali 

u tatami a drželi palce ostatním 

z kobráckého týmu. 

 

 

 

 

 
 

Terka se přihlásila do dvou kategorií, ale bohužel 

měla smůlu na los a dvakrát v prvním kole dostala 

stejnou soupeřku, která je členem reprezentačního 

týmu.  

I tak si 2x odnášela nádhernou 3. příčku – za 

juniorky a seniorky. 

Tedy výborný výkon a velká gratulace. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Náš zástupce v kategorii muži 

- Ondra Čech - nezávodil. 

Tentokrát byl v roli rozhodčího.  

A tak v koučování a závodění 

jsme si navzájem vyměňovali 

role a myslím, že to bylo dobré.  

 

 

 

 

Závody byly díky pořadatelům, 

rozhodčím i skvělým 

závodníkům na vysoké úrovni 

a  

panovala kamarádská rivalita a 

dobrá nálada.  

 

T @ spol.  


