Český pohár 2013 - Chomutov
V sobotu 13.4.2013 se v Chomutovské sportovní hale konal letošní 3. kvalifikační
pohár, a to za účasti cca 700 závodníků z celé naší republiky v kategoriích mladšího
a staršího žactva a dorostu.
Z našich borců se nejdříve na tatami ukázali mladší žáci - všichni ve váze do 34kg.
Nejlépe z nich si vedl J. Vopat, který se překvapivě dokázal dostat až do semifinále a
potvrdil tak stále stoupající výkonnost z poslední doby. Bohužel na medailisty v této
kategorii technicky nestačil, a tak po následných dvou prohrách obsadil pěkné
5.místo.
Konečné 7.místo po třech výhrách a dvou prohrách vybojoval M. Bureš, když dokázal
prolomit smůlu, kterou měl v Ostravě a Jablonci, kde vypadl v prvních kolech.
D. Mertl určitě pomýšlel na lepší výsledek než bylo vypadnutí ve druhém kole - snad
příště.
M. Štemberk se poprvé potkal s republikovou úrovní (2 prohry) - pro něj to byla
cenná zkušenost.
Dále následovali naši starší žáci a ti si vedli výborně.
2. místo obsadil J. Kittler (73kg) - po infarktovém čtvrtfinálovém utkání a následně
mazácky odepraném semifinále (ippon kontrachvatem) se dokázal dostat do finále,
kde se ale Honza proti vyššímu soupeři neprosadil v úchopu a dostával se často pod
tlak.
"Doma" se také ve skvělé formě představil T. Holý (46kg) - čtyři výhry a jedna
prohra. Tomášovo poslední zápas byl vůbec nejhezčí, když s absolutním přehledem
porazil vítěze z Ostravy a získal tak bronz za 3. místo.
Nejpočetnější zastoupení jsme měli v dorostencích.
Ve váze 46kg startoval D. Vopat (2. místo) - určitě měl na vítězství, což bylo vidět ve
čtvrt. a semifinále. Bohužel mu zlato sebral jeho věčný rival z Liberce. Finálové utkání
došlo až do prodloužení, kde ale Davidovi chyběla větší vůle po vítězství.
T. Petrlík si vydřel svůj nejlepší výsledek v dorostencích - 3. místo. V turnaji prohrál
pouze s vítězem jeho kategorie - 81kg. Na Tomášovi je vidět "hlad" po vítězství a to
je dobře.
4. místo obsadil ve váze do 90kg O. Brůna - jeho bojovný výkon nestačil na lepší
umístění. Možná, že zbytečně startoval o váhu výš.
Pěkné 7. místo vybojovala E. Kosinová (63kg) - s jejím agresivním úchopem mají
soupeřky velké problémy, o čemž se přesvědčila i reprezentantka ČR z Teplic.
Bez umístění skončili P. Tuček a J. Barcal, ale oba je nutno za předvedené výkony
pochválit - soupeřům nedali nic zadarmo.
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