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Mezinárodní turnaj JUDO: BRNO CUP OPEN      14-15.9.2019   Městská sportovní hala,  Brno, Vodova 108. 
Pořadatel:  JUDO SKKP Brno, z.s. 
Účast:  celkem 1189 závodníků (739 závodníků v neděli a 450 závodníků v sobotu)   

ze 162-ti klubů z 15-ti zemí. (Přijela k nám i judistka z Nového Zélandu.)   
 

 
Náš klub získal tyto medaile:    4x zlato,   2x stříbro,  4x bronz   
 

 
Naši medailisté:   Zlato:  PETR Ivan     muží bez rozdílu vah        (reprezentatnt ČR do 81 kg)
     PETR Jiří   muži   do 90 kg      (reprezentant ČR) 
     Mravec Marcel  dorost   do 66 kg 
     Přichystalová Zuzana starší žačky do 48 kg 

 
Stříbro: Chrástová Kateřina starší žačky do 36 kg  

Waldsberger Tomáš dorost  do 66 kg 
   
Bronz:   Přichystalová Zuzana  dorost   do 48 kg   

Varmužka Matěj  dorost   do 46 kg 
     Varmužka Matěj  starší žáci do 46 kg  

Krčál Adam   starší žáci  do 60 kg 
 
Další bodovaná místa: 5-té místo Špička Matěj  ml.žáci   do 30 kg 

Mrázek Jan  dorost   do 46 kg 
     Kupský Michal  dorost   do 60 kg 
     Pintera Daniel  muži  do 73 kg 
     Debs Mazen  muži   nad 100 kg 
   6-té místo Nekvapil Marek  muži   do 100 kg 
 
           

Sobota 14.9.2019:  Zahájení se zúčastnili:  Mgr.J.Suchý, člen Rady města Brna (školství, mládež a tělovýchova)  
   a další představitelé: Ing.Fišer, Bc.Jarošová, T.Zhoř, JUDr.M.Chládek  
 Na 6-ti   tatami startovali muži, ženy, dorost, dorostenky  a  kategorie bez rozdílu vah - muži open. 
 Kategorie:   Muži a junioři:   Start v 7-mi   kategoriích.   

   OPEN - o katanu Muži bez rozdílů vah   
   Ženy a juniorky:   Start v  5-mi       kategoriích   

   Dorostenci:  Start v 9-ti    kategoriích     
     Dorostenky:  Start v 7-mi   kategoriích       
  Zahájení turnaje:  10,00 hod  Ukončení turnaje:  18,30 hod. 
  

Neděle 15.9.2019 :  Na 8-mi tatami startovali mladší žáci a žačky, starší žáci a žačky) 
       Kategorie:  Mladší žáci:   Start v 10-ti      kategoriích  
     Mladší žačky:   Start v   9-ti      kategoriích  
     Starší žáci:   Start v 10-ti      kategoriích     
     Starší žačky:   Start v    9-mi  kategoriích  
  Zahájení turnaje:  10, 00 hod  Ukončení turnaje:  17, 30 hod. 
   

Stručné zhodnocení: 
1. Gratuluji všem medailistům a děkuji za reprezentaci klubu i všem těm, kteří letos na medaili nedosáhli. 
2. Zuzka Přichystalová i Matěj Varmužka úspěšně startovali ve dvou kategoriích (st.žáci a dorost)  
3. Počet účastníků, počet klubu i počet zemí je lehce nad počtem z předchozího roku.  
4. Výsledky turnaje v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny na www.czechjudo.cz. 
5. Turnaj byl po sportovní i organizační stránce velmi úspěšný. Letos jsme po dohodě s STK ČSJu testovali 

nové rozložení Tatami (sobotní a nedělní turnaj).  Stálo nás to více sil, ale myslím, že se to osvědčilo.    
6. Děkuji všem sponzorům, bez nichž by pořádání turnaje nebylo možné - zejména pak těm největším: 

Statutární město Brno, Jihomoravský krajský úřad, firma EISKON spol. s r.o.  
7. Děkuji celému organizačnímu týmu, všem trenérům i všem ostatním členům a příznivcům našeho klubu, 

kteří nám s realizací mezinárodního turnaje BRNO CUP OPEN - 2019 pomáhali. 
 
Omlouvám se za pozdější zpracování.   Zpracoval dne 17.10.2018 RNDr. Jiří Pálka, předseda klubu JUDO SKKP Brno, z.s. 

 

http://www.czechjudo.cz/

