Mikuláš naděloval v Karviné medaile
V sobotu 4. prosince 2021 pořádal oddíl judo
Karviná mikulášský turnaj pro mláďata a mladší žáky.
V kategorii mláďat se blýskl Ondřej Hampl,
který postupně porazil všechny čtyři borce z
Nového Jičína, Havířova a dva z Opavy a vybojoval
zlato.
Ani mladší žák František Matal nenašel svého
přemožitele a zvítězil, když postupně porazil borce
z Bohumína, Nového Jičína a Veselí nad Moravou.

U11

36 kg

Ondřej Hampl

1.místo

U13

34 kg

František Matal

1.místo

Zlato z Polska
V neděli 5. prosince zápasili mladí judisté
v polském Sosnowieci. Na osmi tatami se jich v pěti
věkových kategoriích vystřídalo celkem 516!
Mohelnické judo reprezentoval Ondřej Hampl,
který v kategorii U11 ve váze do 37kg stanul na
nejvyšším stupínku, když postupně porazil všechny
tři polské soupeře.

Tři tituly „Šampion Moravy“ pro mohelnické
judo
V sobotu 11.12.2021 se ve Veselí nad Moravou
konala tradiční nejvyšší soutěž pro nejmladší
kategorie - Šampionát Moravy mláďat.
Na konkurencí nabitém turnaji předvedli naši
judisté skvělé výkony. V kategorii U9 náš oddíl
reprezentoval Tobiáš Gereš, který třikrát zvítězil
před časovým limitem a vybojoval pro mohelnický
oddíl první zlato.
Jako druhý do bojů nastoupil Tomáš Rozsypal
v kategorii U11, který sice třikrát suverénně vyhrál,
avšak v posledním zápase zaváhal hned v úvodu a
podlehl soupeři z SKKP Brno. S bilancí 3 výhry a 1
prohra bral nakonec krásné stříbro.

Své vůbec první zlato vybojoval také Marek
Študent, který sklidil od trenérů velkou pochvalu,
když čtyřikrát doslova vydřel vítězství.
Jako poslední se představil v kategorii U 11
Ondřej Hampl, který krásným technickým judem
porazil všechny 4 soupeře a přidal do sbírky další
zlato.

Vánoční turnaj žáků a
benjamínků v judo 2021
Po roční odmlce způsobené koronavirem
se v sobotu 27. listopadu sportovní hala
v Mohelnici opět vyzdobila do vánoční
atmosféry, aby přivítala účastníky 36.
ročníku judistického turnaje žáků a mláďat.
Tato akce se tradičně konala za významné
podpory Města Mohelnice, Olomouckého
kraje, České obce sokolské a Krajského
svazu judo. Na účasti se podepsala
nepříznivá epidemiologická a bohužel i
aktuální dopravní situace, takže z původního
počtu přihlášených závodníků přijela
nakonec asi polovina a číslo účastníků
včetně judistů ze Slovenska a Polska
nedosáhlo hranice dvou set.
I domácí reprezentaci oslabila marodka,
přesto mohelničtí judisté vystoupali na
stupně vítězů celkem šestkrát.
V kategorii mláďat vybojoval Tobiáš
Gereš po skvělém výkonu a čtyřech
vítězných utkáních první místo ve váze do 26
kg a druhé zlato přidal Tomáš Rozsypal (36

kg), když všechny své zápasy ukončil iponem
před časovým limitem. Na bronzový stupínek
dosáhla Simona Bergová, medaile je o to
cennější, že se o ni musela ve váze do 42 kg
poprat s chlapci.
Kategorie mladších žáků a žákyň přinesla
další dvě medaile, tentokrát stříbrné.
Zasloužili se o ně Alžběta Fryšáková ve váze
do 48 kg a Václav Konečný ve váze do 60 kg.
Pozornost zaslouží i čtvrté místo Františka
Matala, který měl ve skupině soupeře
z Polska a Slovenska.
Na další medaili jsme si museli počkat až
do bojů zasáhli starší žáci a žákyně.
V kategorii +63 kg vybojovala Veronika
Dřevická druhé místo. Náš nejúspěšnější žák
Martin Sedlák tentokrát na turnaji
nesoutěžil, protože hostoval spolu se
Šimonem Damajkou za tým Judoklub
Olomouc ve finálové skupině dorostenecké
ligy, kde pomohli k zisku druhého místa!
Na závěr ještě jedno poděkování všem
sponzorům, za jejichž finančního přispění se
podařilo prezentovat mohelnické judo opět
na vysoké sportovní i společenské úrovni.

Tabulky

DOROSTENECKÁ LIGA
2021
Finálová skupina Olomouc 27.11. 2021

1. místo Baník Ostrava
2. místo Judoklub Olomouc
3. místo USK Praha

Do průběhu dorostenecké ligy, ve které se
vzájemně utkávalo 12 družstev, zasahovali i
členové oddílu T. J. Sokol Mohelnice –
Martin Sedlák (60 kg) a Šimon Damajka (73
kg). Hostovali v barvách Judoklub Olomouc
a spolu s ním vybojovali stříbrné medaile!

Regionální turnaj mláďat
Olomouc 24. 10. 2021
U 9:

26 kg
Tobiáš GEREŠ
Všechna utkání na ipon!

1. místo

U11:

44 kg
40 kg
34 kg

2. místo
3. místo
bez umístění

Filip BERG
Simona BERGOVÁ
Marek ŠTUDENT

I. liga judo muži
Jablonec 20. 11. 2021

V závěrečných bojích I. ligy judo mužů se
v sestupové skupině rozhodovalo o setrvání
v soutěži i v příštím roce. Družstvo T. J. Sokol
Mohelnice nemohlo z důvodu marodky obsadit
hned dvě váhové kategorie ze sedmi. Po prohře
s Libercem a těsném vítězství nad domácím
Jabloncem na pomocné body, potvrdili
mohelničtí judisté svou účast i v ročníku 2022!

Přebory a mistrovství ČR v
judo
Jablonec hostil ve dnech 6. a 7. listopadu
Přebor ČR mladších a starších žáků v judo. Z T.
J. Sokol Mohelnice si účast vybojovalo celkem
šest judistů, bohužel z důvodu nemoci COVID
musela polovina zůstat doma, včetně našeho
největšího želízka v ohni Martina Sedláka.
Mladší žák Maxim Damajka ani starší žák Ivo
Pytlíček neodvedli svůj standard a do vyšších kol

nezasáhli. Pochvalu však zaslouží Alžběta
Fryšáková, která ve váze do 48 kg třikrát
zvítězila a obsadila bodované 7. místo.
O týden později se udělovaly medaile na
Mistrovství dorostu v Brně. I zde však nikdo z
trojice našich borců Šimon Damajka, Jan
Hrabovský a Luboš Pecha na "bedně" nestál.
V neděli pokračovaly boje na brněnském tatami
Přeborem ČR družstev starších žáků. Uzdravený
Martin Sedlák hostoval za SKKP Brno a svým
bezchybným výkonem přispěl k jeho druhému
místu, když ve finále domácí podlehli družstvu
USK Praha. Stříbrná medaile je tak pro Martina
odměnou za celoroční tréninkovou píli, kterou
nemohl zúročit v kategorii jednotlivců.

I. liga judo muži
Olomouc 30. 10. 2021

V sobotu 30. října bojovali judisté T. J. Sokol
Mohelnice v Olomouci o ligové body. Ve skupině
B prohráli v prvním utkání těsně 2 : 3 s
Judoklub Olomouc, kde startoval i olympionik
David Klammert. Druhý zápas s Judo Železo
Hranice skončil poměrem 3 : 4 stejně jako duel
se Sokolem Hradec Králové, kde v těžké váze
mohelnický závodník vedl na wazari, ale
v posledních vteřinách upadl na hiza gurumu.
Ani výrazné vítězství nad Jabloncem 5 : 1
nestačilo na postup do finálové skupiny, a tak
budou mohelničtí judisté bojovat v posledním
kole letošního ročníku o udržení v této druhé
nejvyšší soutěži.
Pořadí skupiny B po 1. kole:
1. Judo Železo Hranice
8 bodů
2. Judoclub Olomouc
6 bodů
3. Sokol Hradec Králové
4 body
4. T. J. Sokol Mohelnice
2 body
5. JUDO klub Jablonec n. Nisou 0 bodů

Mezinárodní turnaj judo
v Zakopaném
Po dvouleté odmlce kvůli pandemii Covid
19 se mladí mohelničtí judisté opět zúčastnili
mezinárodního
turnaje
v polském
Zakopaném. Vzhledem k počtu účastníků
(450) probíhala soutěž dva dny. V silné
konkurenci závodníků z Polska, Slovenska,
Česka a Francie si Mohelnice vedla velmi
dobře. První den jsme na medaili nedosáhli,
když starší žák Martin Sedlák skončil těsně
pod stupni vítězů na 5. místě, v kategorii
mladších žáků obsadil Maxim Damajka
bodované 7. místo.
Druhý den patřil mláďatům a tady to
cinklo celkem třikrát! V kategorii U 10 ve
váze do 36 kg si bezkonkurenčně vedl
Ondřej Hampl, který všechny své soupeře
porazil před časovým limitem a stal se tak
zaslouženým vítězem. O váhu níž (34 kg)
absolvoval Tomáš Rozsypal pět těžkých
zápasů a obsadil pěkné 3. místo. Na stejné
umístění dosáhl v kategorii U 12 a váze 36

kg i František Matal, když o jeho bronzu
rozhodlo vítězství nad francouzským
judistou.
Tyto výsledky jsou dobrým signálem před
blížícím se Přeborem ČR mladších a starších
žáků a žákyň, kam si postup vybojovalo
celkem pět judistů z T. J. Sokol Mohelnice!

Přebor České obce sokolské
(Mohelnice 10. 10. 2021)

Rekordní počet 290 judistů ze 40 oddílů ČR
se sešel na otevřeném Přeboru České obce
sokolské 2021. Bojovalo se v 59 věkových a
váhových kategoriích, tentokrát netradičně
na čtyřech žíněnkách. Sokolský pochod a
mažoretky nesoucí sokolskou a českou
vlajku se postaraly o slavnostní zahájení této
celostátní akce.
Početná domácí reprezentace dosáhla na
čtyři tituly „Přeborník České obce sokolské
2021“ – z prvního místa mezi mláďaty

Simona Bergová ve váze do 40 kg, mladší
žák Maxim Damajka (42 kg) a jeho bratr
Šimon Damajka v kategorii dorostu do 66
kg.
Tři stříbra přidali starší žáci Martin Sedlák
(60 kg), který si jako nejúspěšnější sokolský
závodník odnesl přebornický diplom, Jan
Oharek (38 kg) a dorostenec Jan Hrabovský
(66 kg),.
Do celkové bilance přispěli bronzovým
umístěním Filip Berg (U 11, 46 kg),
v kategorii starších žáků pak Terezka
Matalová (48 kg) a Ivo Pytlíček (42 kg).
Spolu s dalšími třemi bodovanými místy se
T. J. Sokol Mohelnice umístila v hodnocení
oddílů nejlépe ze sokolských družstev,
dokonce i před takovým gigantem jakým je
Sokol Praha Žižkov!
Poděkování patří sponzorům – ČOS a městu
Mohelnice, kteří finančně podpořili kvalitní
soutěž prezentující sokolské mládežnické
judo, které si získává oblibu stále širší
veřejnosti.

Tabulky

Hodnocení klubů

Velká cena Olomouce
3.10.2021

V
dopoledních
hodinách
patřilo
olomoucké tatami kategorii U11, kde nás
reprezentovali Marek Študent, Tomáš
Rozsypal, Ondřej Hampl a Simona Bergová.
Marek Študent předvedl pěkný výkon,
bohužel však nepostoupil ze skupiny do bojů
o medaile a obsadil pěkné 5. místo
Tomáš Rozsypal zvítězil ve své skupině bez
zaváhání a postoupil do semifinále, kde však
nestačil na soupeře z Hranic a obsadil tak 3.
místo.
Ondřej Hampl i tentokrát nenašel ve své
váhové kategorii přemožitele a domů si
odvezl zlatou medaili.
Simona Bergová měla ve své kategorii 4
soupeře a s bilancí 3 prohry a 1 výhra
obsadila pěkné 4. místo.
Odpoledne patřilo mladším a starším
žákům a žákyním. Za náš oddíl se představili

Maxim Damajka, František Matal a Alžběta
Fryšáková.
Max Damajka i Franta Matal odjížděli
domů se stříbrnou medailí, ještě o stupínek
výš skončila ve své váze Alžběta. Potvrdila
tak své první místo v ranking listu
Olomouckého kraje, které jí zaručuje postup
na Přebor ČR.

Velká cena Ostravy
25. září 2021

V sobotu ráno se vydalo 7 našich judistů
reprezentovat náš oddíl do Ostravy.
Dopoledne
patřilo
nejmladším
závodníkům a zlato zazvonilo hned v

kategorii U9, kde se ve váze do 26 kg
představil Tobiáš Gereš. Tomu se i přes
prohru v prvním zápase podařilo postoupit
ze skupiny do bojů o medaile.
V dramatickém finále, které po vypršení
časového limitu neznalo svého vítěze,
rozhodli rozhodčí ve prospěch Tobiáše.
Další první místa vybojovali v kategorii
U11 Tomáš Rozsypal a Ondřej Hampl, kteří
se na závodech pravidelně potkávají ve
finále. Tentokrát ve váhové kategorii do 34
kg porazil Tomáš Rozsypal všechny čtyři
soupeře před časovým limitem na ippon a
Ondra Hampl se představil ve váhové
kategorii do 38 kg, kde soupeřil s judisty,
kteří byli téměř o 4 kg těžší. Nižší váhová
kategorie mu totiž utekla o pouhých 0,2 kg.
Ondra se však nezalekl a pěkným
technickým judem zvítězil.
Odpolední hodiny patřily mladším a
starším žákům a žákyním. Ani tady se naši
judisté neztratili a doplnili sbírku medailí z
tohoto turnaje o další cenné kovy. Martin
Sedlák (66 kg) postoupil ze skupiny jako
druhý, ale dalšími zápasy, které vždy končily
před časovým limitem, si řekl o zlato.

Stříbro doplnili Maxim Damajka, který
podlehl až ve finále, a Alžběta Fryšáková, i
když musela zápasit se soupeřkami z vyšší
váhové kategorie. Medailovou sbírku z
Ostravy zkompletoval František Matal
bronzem ve váze do 34 kg.
Trenéři hodnotí tento turnaj za velmi vydařený!

U9

26 kg

Tobiáš Gereš

1. místo

U11

34 kg
38 kg

Tomáš Rozsypal
Ondřej Hampl

1. místo
1. místo

U13

42 kg
52 kg
34 kg

Maxim Damajka
Alžběta Fryšáková
František Matal

2. místo
2. místo
3. místo

U15

66 kg

Martin Sedlák

1. místo

POHÁR OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ
DOBRÁ 18. 9. 2021

V sobotu 18. září se naši judisté zúčastnili
turnaje olympijských nadějí v Dobré u FrýdkuMístku.
Ze šestičlenné výpravy T. J. Sokol Mohelnice se
nejvíce dařilo Tobiáši Gerešovi, který v kategorii
mini "U9" nenašel přemožitele a vybojoval zlatou
medaili.
V kategorii benjamínků "U11" náš oddíl
reprezentovali Simona Bergová, Filip Berg, Marek
Študent, Ondřej Hampl a Tomáš Rozsypal. V nabité
konkurenci se prosadil jen Ondřej Hampl, který
získal bronzovou medaili, když v boji o třetí místo
porazil oddílového parťáka Tomáše Rozsypala.
Naše výprava tak domů odjížděla s jednou zlatou
a jednou bronzovou medailí a s hromadou nových
zážitků a zkušeností.

U9:
do 26 kg
U11:
do 34 kg

Tobiáš Gereš

1.místo

Ondřej Hampl 3. místo
Tomáš Rozsypal 4. místo

Krajský přebor žáků v judo - Hranice 18. 9.
2021
Kvalifikační turnaj – uzavřená soutěž pro Olomoucký kraj

Mladší žáci:
38 kg
42 kg
48 kg

František MATAL
Maxim DAMAJKA
Alžběta FRYŠÁKOVÁ

Starší žáci:
42 kg
Ivo PYTLÍČEK
60 kg
Martin SEDLÁK

3. místo
2. místo
2. místo
2. místo
1. místo

34. ročník POLABSKÉ LIGY
ŽÁKŮ
Nový Bydžov 4. – 5. 9. 2021

Vždy brzy ráno musela vyrážet výprava
mohelnických judistů, aby stihla vážení v Novém
Bydžově. Za sobotu a neděli se na žíněnce se
střídavými úspěchy vystřídalo celkem 12 našich
borců. Mezi nejmladšími zazářil dvěma ipony a
prvním místem Tobiáš Gereš (U9 – 25 kg), dvě
třetí místa přidali v kategorii U11 Ondřej Hampl
a Tomáš Rozsypal. Bronzovou medaili si odvezla
i Simona Bergová (U11 – 40 kg).
V kategorii starších žáků se tradičně prosadil
Martin Sedlák, který si ve váze do 66 kg
vybojoval stříbro. Po třech vítězných duelech
prohrál až finálový zápas se Šardochem
z Litoměřic.
U9
U11
U11
U15

25 kg Tobiáš GEREŠ
34 kg Ondřej HAMPL
Tomáš ROZSYPAL
40 kg Simona BERGOVÁ
66 kg Martin SEDLÁK

1. místo
3. místo
3. místo
3. místo
2. místo

MIZUNO BRNO CUP OPEN
Pod názvem MIZUNO CUP 2021 se v Brně o
víkendu 11. – 12. září konala letos první soutěž
Českého poháru judo. Po dlouhé odmlce se ve
dvou dnech vystřídalo na tatami tisíc našich i
zahraničních závodníků. T. J. Sokol Mohelnice
měla pouze jedno zastoupení, přesto starší žák
Martin Sedlák zanechal ve váze do 60 kg
výraznou stopu. Mezi 35 judisty obsadil
vynikající 5. místo, když porazil čtyři soupeře
z českých oddílů a utrpěl porážku od judistů
z maďarské reprezentace. Zároveň tak získal 12
bodů do krajského ranking listu, na základě
kterého bude postupovat na Přebor ČR pouze
nejlepší závodník dané váhové kategorie.
Na jubilejní 30. ročník této vrcholné soutěže
navazuje dvoudenní tréninkový judo kemp, kde
byli nominováni i další členové našeho oddílu.

Mohelnický Budókan - judo
tábor 2021
Ve dnech 2. - 6.8.2021 pořádalo judo Mohelnice velmi
úspěšné soustředění pro mladé judisty. Na videozáznam z
tábora se můžete podívat zde.

Olomouc 26. 6. 2021
V sobotu 26.6.2021 vyrazilo 6 našich judistů do Olomouce
poměřit síly s judisty z ostatních oddílů olomouckého kraje.
Dopoledne patřilo kategorii U11. Na svých prvních
závodech se představila Simona Bergová a také zkušená
dvojice Tomáš Rozsypal a Ondřej Hampl.
Simče byli do skupiny nalosováni 3 chlapci. Simča se ale
nezalekla a do všech zápasů vtrhla s velkým odhodláním.
Po dvou prohraných zápasech se jí posledního soupeře
podařilo porazit. Vzhledem k tomu, že v této skupině měli 3
ze 4 závodníků stejný počet bodů, rozhodly o 2., 3. a 4.
místě opakované boje. Simča jeden opakovaný zápas
prohrála, v druhé zápase však ukázala svůj talent a
potvrdila své 3. místo krásným iponem. Její výkon si
vysloužil pochvalu jak od domácích trenérů, tak i od
hlavního trenéra olomouckého klubu.
Tomáš Rozsypal a Ondřej Hampl opět zápasili ve stejné
skupině. Své soupeře z Hranic, Olomouce a Šternberka
porazili bez zaváhaní. Ve vzájemném zápase Ondra oplatil
Tomášovi porážku z Polska (12.6.2021) a vybojoval zlatou

medaili. Stříbro se tedy tentokrát houpalo na krku Tomáše.
Jejich stabilní a kvalitní výkony trenéři hodnotí velmi
kladně.
Odpoledne už tolik úspěšné nebylo. V kategorii U13 se
nedařilo Frantovi Matalovi, který tentokrát neuspěl a po
dvou prohrách nepostoupil ze skupiny k bojům o medaile.
Julie Poláchová měla ve skupině jen jednoho soupeře,
Bajera z Kroměříže. Julča bohužel na soupeře nestačila,
prohrála oba vzájemné zápasy a domů si odvezla stříbro.
Nejzajímavější podívanou všem přítomným poskytla
váhová kategorie do 42 kg, ve které náš oddíl reprezentoval
Maxim Damajka. V soubojích plných pěkného juda a
krásných hodů se Max probojoval až do finále, kde stanul
proti Caletkovi z Hranic. Soupeř využil jediného Maxova
zaváhání, kdy se mu podařilo chytit Maxe za krkem a
následně hodem tai otoši ukončit zápas. Max tedy vybojoval
stříbrnou medaili a mohelnický oddíl odjížděl domů se
slušným výsledkem 1x zlato, 3x stříbro a 1x bronz.
U 11: Ondřej Hampl
Tomáš Rozsypal
Simona Bergová

1. místo
2. místo
3. místo

U 13: Julie Poláchová
Maxim Damajka

2. místo
2. místo

International Judo League
BYTOM 19. 6. 2021
Ve spolupráci s oddílem Judoklub Olomouc
se naši dva úspěšní judisté Martin Sedlák a
Šimon Damajka zúčastnili silně obsazeného
mezinárodního turnaje v polském Bytomi.
Ve váze 66 kg se sešlo celkem 16 starších
žáků a Martin si po technickém výkonu a
třech vítězstvích vybojoval bronzovou
medaili! Úspěšný byl i jeho opakovaný start
v kategorii dorostu, která proběhla systémem
každý s každým, a kde Martin skončil na
pěkném čtvrtém místě.
Šimon Damajka si odbyl svoji premiéru mezi
dorostenci, úvodní duel zvládl na výbornou,
další soupeři ale byli lepší, a tak do bojů o
medaile nezasáhl.
Martin SEDLÁK 66 kg

3. Místo

UKONČENÍ SEZÓNY
JUDO

V pátek 25. června 2021
se koná na sokolovně

tradiční posezení u táboráku
spojené s opékáním

začátek v 16:00
S sebou dobrou náladu a klacky na opékání !
………………………………………………

Od 18:00 hod je připraven pro zájemce
program v rámci celostátní akce

NOC SOKOLOVEN
Zúčastnit se může každý člen sokola i
s rodiči s možností přespání

TULOWICE
12. 6. 2021
Po téměř roční covidové pauze to pro
mohelnické judo opět zacinkalo. V sobotu
12. června se tři naši malí reprezentanti
vydali s kamarády z judo klubu Olomouc do
polských Tulowic. Zde se sešlo téměř 250
mladých judistů, „hladových“ po vzájemném
poměření sil. A naši dokázali, že se na nich
díky skvělé domácí přípravě uzavření
tělocvičen vůbec nepodepsalo a přivezli
domů tři cenné kovy!
Ve věkové kategorii U10 nezaváhal Tobiáš
Gereš a vybojoval ve váze do 24 kg zlatou
medaili a pohár, když porazil všechny své tři
soupeře.
Váha 34 kg se stala záležitostí mohelnických
borců Tomáše Rozsypala a Ondřeje Hampla,
kteří se pěknými zápasy probojovali až do
finále. Vzájemně vyrovnaný duel skončil až
v golden score, kdy Tomáš využil malého
soupeřova zaváhání a zvítězil. Stříbro pro
Ondru pak jen potvrdilo kvalitu naší
výpravy.

Od pondělí 3.5.2021 začínáme cvičit. Zatím ve
venkovních prostorách sokolovny.
Žáci mají tréninky v pondělí a čtvrtek od 16:30 do
18:00
Začátečníci začínají v pátek 7.5.2021 v 16 hodin do
17:30.

