
 
7. ročník Mistrovství klubu Judo Beskydy. 

„POHÁR STAROSTY OBCE RAŠKOVICE“ 
6. kolo 12. 11. 2017. 

 
Den byl velmi náročný, naši nejlepší mladší žáci se vrátili ze své nejvyšší soutěže v nočních hodinách. Já jsem dorazila 
z jiného světa rovněž v noci. Ještě jednou veliké díky za gratulace, za nádhernou kytici, za Vaši podporu  a potlesk.  Moc 
jste mě potěšili a jsem pyšná, že jsem dostala šanci reprezentovat Českou republiku a hlavně JUDO BESKYDY.  
 
I tentokrát jsme zaznamenali rekordní účast, počet se blíží 130 bojovníkům a 30-ti asistentům. Veliké díky všem 
zúčastněným za Váš zájem .Oddílové mistrovství mělo opět vysokou úroveň. Začátek programu, rozcvičení a parkurovou 
dráhu měl ve své režii čerstvý dorostenecký vicemistr Šíma Filipec. Díky panu Frankovi rozlosování proběhlo v kosmické 
rychlosti a můžeme začít. Úplní nováčci překonali strach, měli možnost si pohladit japonského budhu statečnosti a ten jim 
dodal dostatek odvahy postavit se rovnocennému soupeři. 

 

Toto přátelské utkání,  oceněno medailemi je dobrou volbou, jak postupně naučit budoucí šampiony smířit se s prohrou, 

která přijde vždycky. Umět uznat porážku a přát vítězství svému kamarádovi. Cesta vzhůru je těžká a náročná. Přes prohry 

a překážky se dostaneme všichni mnohem dále. Je to stejná cesta jako životem.  Taky je důležité umět si vychutnat  pocit 

vítězství, ten nádherný pocit na stupních vítězů, kteří možná někteří ještě nezažili. 

Jako vždy, bylo se na co dívat. Mini benjamínci a nováčci postupně přichází na to, o čem jsou pravidla a jak bojovat. 
Každým zápasem získávají obrovské  zkušenosti a posouvají se vpřed. Na soutěži jsme opět objevili několik výrazných 
talentů.  Turnaj proběhl bez vážného zranění, slziček bylo málo. Po ukončení všech bojů přišlo to nejdůležitější, ocenění 
nejlepších, což byli všichni zúčastnění. Na čtyřech tatami bylo hotovo za 2 hodiny Medaile právem  patřily všem. Diplomy 
obdrží závodníci na tréninku.  

 
Domácí základna z Raškovic - srdcaři, nenechala nic náhodě a přišla bojovat v rekordním počtu a to 40 soutěžících. 
Předem bylo jasné, že je již nikdo nedožene. 

 
Výsledky soutěže po šestém – posledním kole:  

Základna Kolo Počet bodu Členů 

Raškovice Mistrovství klubu 6.kolo 73 40 

Frýdek-Místek Mistrovství klubu 6.kolo 72 39 

Dobrá Mistrovství klubu 6.kolo 53 25 

Frýdlant nad Ostravicí Mistrovství klubu 6.kolo 23 14 
 
Dobráci – nejpočetnější základna, mix borců ZŠ, družiny a Baby juda, opět nezvládli kolektivní spolupráci a přišli bojovat  
v minimálním počtu účastníků a to25 z celkového počtu 160. Omluvených dobráků bylo 5. Samozřejmě bylo už předem 
jasné, že hrstka odvážných bojovníků, nemůže ustát početní tlak velmi těsného bodového rozdílu nad základnou FM. 
Doberskou  základnu se nám nedaří stmelit jako kolektiv a nevíme co je jinak.  Tato skutečnost vedení oddílu  trápí již 
řadu let. Dokonce jsme zaznamenali, že aktivní členové z této základny mají zájem bojovat za základnu jinou .Fakt 
smutná skutečnost.  
 
Na druhou stranu obdivujeme nasazení a kolektivní souhru základny FM. Jako tým jsou úžasní. Obrovský zájem a hlavně 
aktivita rodičů. Podařilo se jim přeskočit na druhou příčku, obrovské gratulace. 
 
Pro nově vzniklou  základnu z Nové Vsi je zatím všechno nové. Ještě všichni nově příchozí členové nepochopili, že 
nejsme pouze školním kroužkem, ale že naše cíle mají delší cestu. Bez kolektivu a kamarádů se však po této cestě 
dlouho nekráčí.  
 
Je třeba si uvědomit, že na  akcích,  jako jsou judo turnaje, judo campy, oddílové mistrovství, letní tábory se hledají 
opravdoví  kamarádi a své místo v našem kolektivu. Právě na těchto akcích pochopíte, co znamená reprezentovat.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Celkové výsledky za 6 kol :  

Základna 
Počet 
bodů  

Raškovice 399  
Frýdek-Místek 328  
Dobrá 320  
Frýdlant nad Ostravicí 152  

 
Základna Raškovice podruhé v řadě se stali MISTRY KLUBU 
Základna FM: dokázala porazit nejpočetnější základnu a získává 2. příčku  
Základna Dobrá: se propadla v prvním a  v posledním kole, kdy podcenila    
                                  kolektivní aktivitu   
 
Základna Nová Ves početně nestačí, ale stále bojují.    
 
Shrnutí všech kol. 

    Po 1. kole vedla základna z Raškovic Ve druhém kole zvítězila základna Dobré 

Ve třetím ,čtvrtém ,pátém i šestém kole opět Raškovice. V šestém posledním-slavnostním kole 

slavnostně vítězí základna z Raškovic a pro rok 2017 se stávají MISTRY KLUBU  

 

V roce 2017 se v kategorii jednotlivců v šesti kolech předvedlo celkem 223 borců a 40 asistentů. Nejvyšší 

možný počet 18 bodů tj. 6x zlato letos nezískal nikdo. Beskydským králem pro rok 2017 se stal Pavel 

Křivý z FM, na druhém místě loňský vítěz Adam Rusňák z Raškovic. Třetí příčku obsadila Gabriela 

Juřícová, další ocenění v pořadí  

Pořadí lastname firstname Počet bodů za umístění Počet zápasů Počet výher Počet Bodů 

1 Křivý Pavel 16 18 15 205 

2 Rusňák Adam 15 18 14 195 

3 Juřicová Gabriela 15 15 14 195 

4 Siuda Adam 15 14 14 195 

5 Domeny Alex 14 20 13 180 

6 Křivá Karolína 14 18 12 180 

7 Fajkusová Eliška 14 17 11 170 

8 Jančíková Monika 14 17 11 170 

9 Ramíková Andrea 14 16 11 170 

10 Ochman Matyáš 14 14 13 180 

11 Novák Vít 13 20 14 175 

12 Silvestrová Taťána 13 16 11 165 

13 Butkov Adam 13 14 9 155 

14 Václavková Anna 13 12 10 160 

15 Ramík Vojtěch 12 17 12 160 

16 Kohut Oliver 12 15 12 160 

17 Pollák Jan 12 15 12 155 

18 Davídková Adéla 12 15 12 155 

19 Juřicová Viktorie 12 15 12 155 

20 Ochman Antonín 12 15 11 155 
 



 

V celkovém hodnocení všech kol vítězí domácí tým Raškovic, díky velmi silné početní převaze. Druzí FM udělali 

maximum, ale na titul to nestačilo, Dobráky převálcovali v posledním kole. Doberští  se musí spokojit s třetí 

příčkou. Nová Ves na 4.místě.  

 Byl to nádherný okamžik a velmi silný emotivní zážitek především pro nově zúčastněné. 

 

     Na závěr poděkování všem.  

Děkujeme našim starším členům oddílu, kteří se úspěšně zhostili pořadatelských aktivit.  Velmi si jejich zájmu 

vážíme.  Vrcholoví sportovci můžou být jen vyvolení, ale žít judem můžou všichni. Vedení klubu děkuje všem 

sportovcům za výborný výkon v maximálním nasazení. Významně hodnotíme odvahu nováčků, kteří překonali 

obavy a vlastní strach. Děkujeme organizátorům a asistentům za pomoc, která přispěla k hladkému průběhu 

turnaje. Rodičům za pomoc při závěrečném úklidu, který díky nim je velice rychlý.  Děkujeme rodičům za 

zodpovědný přístup k účasti na námi pořádaných akcích. To bereme jako ocenění naší práce.  Děkujeme za 

zaslané fotografie. Nakonec chceme také poděkovat vedení obce a školy v Raškovicích za podporu, kterou 

našemu klubu poskytují. Všem patří velké díky. Jste skvělí, jsme tady pro vás. Dne 26.11.2017 bude páskování, 

další významná akce,kde  se neobejdeme bez Vaší asistence. Ještě nás čeká 10.12. 2017 Turnaj starosty 

Dobré, kterého se mohou účastnit zkušenější závodníci a ti, kteří zvládli kola oddílového mistrovství. Od 11. 12. 

2017 do 15. 12. 2017 bude probíhat slavnostní vyhodnocení na všech základnách SAMOSTATNĚ.    

 

 

 

 

 
 
 


