
Nabitý víkend 
 
2. a 3. března se chomutovští judisté rozjeli do Rakouska a Německa. 
 
V sobotu nastoupil na tatami ve Vocklabrucku (Rakousko) D. Vopat a nevedl si 
špatně, když se po 2 velmi povedených zápasech dostal až do finále, kde bohužel 
nestačil na domácího borce a dobře rozjetý zápas prohrál až v samotném závěru. 
 
V ten samý den odjela do Sprembergu (Německo) mláďata a koťata.  
Pochvalu zaslouží medailisté Honáková-2., Marek-3. a Zoubková-3. Kousek od 
medaile byl i J. Novotný. 
 
Druhý den do Sprembergu odjeli žáci a dorost a nevedli si špatně - dovezli 5 medailí 
a dvě 7.místa. 
 
Nejlepší výkon podal J. Vopat - ve čtvrtfinále prohrál na pomocný bod s Polákem, ale 
v opravách po třech vítězstvích vybojoval 3. místo. 
Prezentoval se zejména výbornou aktivitou ve všech pěti utkání. 
 
Škoda byla finálová prohra D. Mertla, kterou si sám způsobil chybným pohybem na 
začátku utkání a ztrátu už nedokázal dohnat.  
Určitě měl na vítězství, protože patřil k favoritům této váhy. 
 
Zklamáním musela být pro D. Vopata prohra v semifinále s berlínským judistou - 
hned na začátku zápasu totálně chyboval a šance na první místo  byla pryč.  
Útěchou pro něj bylo za 10s vybojované 3. místo. 
 
Problémem pro J. Kittlera zůstává neaktivita v důležitých momentech, což se 
projevilo hned v prvním utkáním. V boji o bronz to bylo ze začátku podobné, ale 
nakonec zápas ukončil efektním hodem. 
 
T. Petrlík obsadil také 3. místo, ale ve dvou prvních utkáních mu chyběla jistota 
pohybu po žíněnce.  
Naopak poslední zápas bez problému rozhodl hned na začátku. 
 
Sedmá místa obsadili T. Holý a V. Jakoubek.  
První jmenovaný hloupě prohrál první zápas s domácím borcem, pak ale 3x vyhrál v 
opravách a mohl jít bojovat o medaili.  
Bohužel mu stopku vystavil fyzicky lépe vybavený Polák.  
Podobně dopadl i V. Jakoubek, kterého po vyhraném opravném zápase zastavil také 
polský judista. 
  
 


