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   Školní rok už sice končí, ale náš klub čekaly ještě jedny závody a to přímo postupové na 

„republiku“. Připravovali se na ně: Viktor, Felix, Terka, Sam a Ondra. 

 

   Klasicky začínal nejmladší nadějný závodník Samuel Rataj, který startoval 

jak v kategorii bílých a žlutých pásů, tak v kategorii mladších žáků.  

 

Tenhle rok má ale většinou smůlu na soupeře. Jeho kategorie je vždy ta 

nejobsáhlejší a přestože jeho výkon je velice dobrý, vždycky chytne někoho 

minimálně stejně dobrého, který ho porazí 2:1. Což se stalo i tady. 

Naštěstí měl šanci bojovat v repasáži a po motivaci koučem 3x za sebou 

vyhrál a v kategorii bílých a žlutých pásů.vybojoval 3. místo  

 

   Ještě měl šanci ukázat se v kategorii mladších žáků. V 1. kole však byl  vyřazen 

2:1(opět) a v další kole repasáže se mu nevedlo -  2:1 prohrál. Snad tahle smůla 

tímto školním rokem skončí. 

 

 

 

   Další nastupoval na kata Viktor Miller. Přestože je jeho specializace spíše kumite, 

svou kata předvedl nadprůměrně. Nicméně prohrál (s pozdějším finalistou).  

 

 

   Ondra Čech měl v kategorii dalších 5 závodníků.  

Při tom, jak se nás“ drželo“ štěstí prohrál v 1. kole v pozdějším vítězem.  

V repasáži ale vyzkoušel po dlouhé době na závodech jinou mistrovskou kata, 

která mu vynesla 3. místo.  

 

 

 

 

 

 

 

   Nakonec byla řada na Tereza Jaňourová, která měla kategorii s dalšími 4-mi 

slečnami. V 1. kole prohrála 2:1 s pozdější vítězkou (asi už byla od nás 

infikována), přestože podle kouče měla vyhrát. Takže postoupila do repasáže a 

tam si už ukořistila další bronz do sbírky.  

 

  Tím skončila soutěž kata a Viktor, Ondra a Felix se začali připravovat na kumite. Netradičně 

se začínalo od mužů, takže Ondra byl první na řadě. 

V kategorii měl jediného soupeře, což byla velká motivace, protože ten, kdo vyhraje 

postupuje na mistrovství republiky.  

Uplatnil všechny nacvičené kombinace a přestože byla většina technik provedena čistě, 

rozhodčí dělal, jako by nic neviděl a ve své omezenosti uděloval body soupeři. Prohra 2:0 

byla nečekaná, obzvlášť potom, co rozhodčí Ondrovi upřeli poctivých 5 dalších bodů. Takový 

propad u rozhodčích se dnes vidí opravdu málo. Samozřejmě, že ani ta stříbrná medaile 

nezahřála. Tak snad příště. 



   Další nastupoval Felix Altenburg. Měl v kategorii dorostu 2 soupeře. Den předtím ještě byl 

na tréninku a projížděl s koučem potřebnou taktiku, což se také projevilo. Celý zápas měl 

převahu, ale rozhodčí ne a ne mu uznat bodovanou techniku. (Slepota docela řádila. No vždyť 

šlo o postup na nejvyšší soutěž). Na závěr se Felixovu soupeři povedl "lucky punch" když se 

zrovna Felix na vteřinu odkryl a tím prohrál o bod. Čili další bronz do naší sbírky. 

 

 

          Nakonec přišel na řadu Viktor Miller. 

Nezvykle šel až mezi posledními, společně s 

dalšími dvěma soupeři.  

Poprvé startoval za kategorii starších žáků, 

tak se u něj projevila trochu tréma. Nakonec 

ale nedal vyspělejším soupeřům nic zadarmo 

a ukořistil dokonce i pár bodů.  

Bohužel to na výhru v zápase nestačilo. 

Výsledkem bylo tedy další třetí místo. 

 

 

 

 

 

 

 

   Tak proběhly poslední závody v letošním školním roce. Nutno říct, že je potřeba (obzvlášť v 

kumite) zapracovat na důrazném zakončování akcí.. Na druhou stranu se skoro všichni 

účastníci závodů připravují ještě na zkoušky na další technický stupeň a v té chvíli musí jít 

závody trochu stranou. Naštěstí máme před sebou prázdniny, kde se bude vybraná skupinka 

dále připravovat na zkoušky a na letní škole najede i na nácvik kumite, aby byli v dalším 

školním roce úspěšnější a přiblížili se maximu svého potenciálu. 

 

 

 

 

 

 

 


