
 Moderní verze: 5  
 Sportovní  
 Karate 
 Sokol Pardubice http://pardubice.mska.cz 

 

ZIMNÍ SEMINÁŘ KARATE 2017 1 / 2 Autor: mistr Adam Knajbl 

ZIMNÍ SEMINÁŘ KARATE 2017  
14.-15.1. a  21.-22.1. 2017 v Hanušovicích 

První letošní zimní seminář karate se uskutečnil v 

Hanušovicích. Jako vždy se první víkend trénovalo. Žluté 

a bílé pasy si prošly programem 10, kde si procvičily 

použití přímých kopů ve dvojicích, údery v kontrech a 

podmety pod přísným dozorem mistra Jana Radila, I. 

Dan. Tréninku oranžových pasů se zhostil mistr Pavel 

Trunec, II. Dan, pod jehož vedením si cvičenci osvojili 

dynamiku, rychlost, přesnost a účinnost kombinacích v 

sériích, přímých kopů a podmetů s partnerem. 

 

Vyšší pasy se společně věnovaly nácviku technik v sériích 

a použití karate v sebeobraně pod vedením mistra Pavla 

Sokola, IV.Dan. Nechyběla ani teoretická část pro vysoké 

pasy, o kterou se postaral mistr Adam Knajbl, II.Dan. Druhý 

víkend se po krátkém, tříhodinovém tréninku zaměřeném 

na přípravu na formy a boje, konal tradičně testovní turnaj. 

V sobotu se závodníci měřili v oblasti technické dokonalosti 

svých technik, prostřednictvím disciplíny forem. V neděli se 

utkali v řízeném sportovním 

boji, nebo jeho jednodušší 

variaci, sparingu, určené pro nižší pasy, sloužící k osvojení 

základních principů boje a technik předtím, než nastoupí do 

boje sportovního. 

Naši členové vybojovali cenná umístění jak v bojových 

kategoriích, tak v kategoriích forem a stali se s přehledem 

nejúspěšnějšími závodníky turnaje, obsadíce prozatimní 

prvenství v lize 2017, které se budou snažit obhájit na 

příštím ligovém turnaji, Jarním semináři v březnu.  

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

 

Dalibor Mrňávek kope soupeře 

Jiří Michek zakončuje akci na soupeře 

Naši kluci si to rozdali ve finále 

Město Pardubice podporuje sport 
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Tabulka umístění ve formách 

Dalibor Mrňávek F°5 (Quinta set) 1. místo 
 

Jiří Michek F°3 (Tertia set) 2. místo 
 

Martin Goláň F°3 (Tertia set) 3. místo 
 

 

Tabulka umístění ve sparingu a bojích 

Dalibor Mrňávek MA (muži absolutní) 2. místo 
 

Martin Goláň MG (muži zelení) 1. místo 
 

Jiří Michek MG (muži zelení) 2. místo 
 

David Puchoň MY+MO (muži žlutí + oranžoví) 1. místo 
 

David Šulc MY+MO (muži žlutí + oranžoví) 3. místo 
 

Daniel Orts M16 (muži pod 16 let) 4. místo  

 

 

Pardubická vítězná výprava  
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JARNÍ SEMINÁŘ KARATE 2017 
Hanušovice, 4. - 5. a 11. - 12. března 2017 

Jako každý rok, tak i letos, začátkem března začal 

v Hanušovicích Jarní seminář Moderního sportovního karate, 

který probíhal pod vedením mistra Miroslava Zezulky, VI. 

Dan. První víkend jsme strávili cvičením ve skupinách, kde 

nižší pasy procvičovali program 10 a 9 pod vedením mistra 

Jana Radila, I. Dan, vyšší pasy pod vedením mistra Martina 

Čipery, I. Dan a mistra Pavla Trunce, II. Dan nacvičovali 

program 8 a 7 s využitím v bojových situacích. 

 

  

Nejvýznamnější částí druhého víkendu byl turnaj, jemuž však předcházela důkladná 

příprava, která probíhala odděleně, dle jednotlivých technických stupňů. Po této části již 

započal turnajový úsek s formami, ve kterém se členům našeho oddílu velmi dařilo. To 

dokazuje následující tabulka výsledků: 

 

Tabulka umístění ve formách 

Adam Knajbl F°6 (Dan set) 1. místo  

Dalibor Mrňávek F°5 (Quinta set) 1. místo  

Ondřej Vachek F°4 (Quarta set) 2. místo  

Jiří Michek F°3 (Tertia set) 2. místo  

Nikola Novotná F2° (Secunda) 3. místo  
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vlevo mistr Adam Knajbl, II. Dan kope soupeře      vlevo Dalibor Mrňávek v úderu 

 

Neděle pak patřila turnaji ve sparingu a sportovním boji. Kondice a štěstí z předešlého dne 

členy našeho oddílu neopustila, ba naopak, umístění sesbírali ještě o něco více než 

předchozího dne: 

Tabulka umístění ve sparingu a bojích 

Adam Knajbl MA (muži absolutní) 1. místo  

Dalibor Mrňávek MA (muži absolutní) 2. místo  

Martin Goláň MG (muži zelení) 3. místo  

Jiří Michek MG (muži zelení) 4. místo  

David Puchoň MO+MY (muži oranž. + žlutí) 3. místo  

David Šulc MO+MY (muži oranž. + žlutí) 2. místo  

Nikola Novotná FY+O (ženy žluté a oranžové) 1. místo  

Younes Serbouti M16 (muži žlutí pod 16let) 1. místo  

Iveta Špačková F16 (ženy žluté pod 16let) 2. místo  
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Díky vynikajícím výsledkům se některým z nás podařilo složit zkoušky na vyšší technický 

stupeň: 

Tabulka nově získaných technických stupňů 

Tomáš Nejezchleb 11. kyu (druhý bílý pás) 
 

David Šulc 9. kyu (druhý žlutý pás) 
 

Younes Serbouti 9. kyu (druhý žlutý pás) 
 

 

 
pardubická výprava na Jarním semináři MSK 2017 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

  

 
 

Město Pardubice podporuje sport 

 



 Moderní verze: 3  
 Sportovní  
 Karate 
 Sokol Pardubice http://pardubice.mska.cz 

 

LETNÍ SEMINÁŘ KARATE 2017 1 / 3 Autor: David Puchoň 

LETNÍ SEMINÁŘ KARATE 2017 
Letovice, 1. – 9. července 2017 

Začátek prázdnin znamená pro pardubické karatisty jediné – letní 

seminář. Ten je specifický svou délkou, trvá celý týden a díky tomu 

je jedním z nejpřínosnějších seminářů vůbec. Bývalo pravidlem, že 

program vedl zakladatel naší školy karate prof. Dr. Rudolf Jakhel, 

IX. Dan, avšak letos ze zdravotních důvodů nedorazil. 

To ovšem neznamená, že nebyl připraven zajímavý a hlavně 

vyčerpávající program pod vedením nejvyššího mistra v České republice, Miroslava 

Zezulky, VI. Dan. Skládal se ze tří tréninků denně. První z nich zahrnoval nácvik tzv. forem, 

což jsou sestavy cviků-technik s přesně stanoveným pořadím. Před turnajem tak byly 

vypilovány všechny detaily. Vzhledem k tomu, že probíhal venku, jeho součástí byl také 

vytrvalostní běh. 

Druhý a třetí trénink se již odehrával ve sportovní hale a byl zaměřen na výuku nových 

technik, opakování a pilování základních úderů, nácviky krytů a také sparingové cviky. 

Zelené a vyšší pasy měly tento program upravený tak, aby se „nenudily“. 

Turnaj 
Mezinárodní turnaj byl velmi očekávanou částí semináře. V první turnajový den se soutěžilo 

ve formách. Novinkou byla pro oranžové pasy tzv. forma Secunda set, což znamená, že 

cvičily krom své formy i formu pro nižší pás. Poté začal sparing neboli lehčí forma boje pro 

méně zkušené bojovníky. Druhý turnajový den pak svou formu opět zacvičily zelené a vyšší 

pasy, následně se rozběhly sportovní boje. 

 
  Iveta Špačková kope soupeřku Dalibor Mrňávek útočí obloukovým kopem 
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Tabulka umístění ve formách 

Youness Serbouti F1° (Prima) 4. místo  

Nikola Novotná F°2 (Secunda set) 3. místo 
 

Dalibor Mrňávek F°5 (Quinta set) 1. místo 
 

mistr Adam Knajbl F°6 (Contra set) 1. místo 
 

 

Tabulka umístění ve sparingu a bojích 

David Šulc MY (muži žlutí) 1. místo 
 

Jiří Kohout MY (muži žlutí) 2. místo 
 

Jakub Rejman MY (muži žlutí) 3. místo 
 

Martin Oberreiter MY (muži žlutí) 4. místo  

Nikola Novotná FO (ženy oranžové) 1. místo 
 

Martin Goláň MG (muži zelení) 2. místo 
 

mistr Adam Knajbl MA (muži absolutní) 1. místo 
 

Dalibor Mrňávek MA (muži absolutní) 3. místo 
 

 

Adam Knajbl v úderu na 

Dalibora Mrňávka 

Martin Goláň v obloukovém kopu 
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Vzhledem k dobrým výsledkům se náš oddíl umístil s 52 body na prvním místě hodnocení 

turnaje a nadále si udržuje vedoucí pozici v rámci ligy MSKA-CZ. Našim členům se dařilo i 

ve zkoušce na vyšší kyu, čili technický stupeň. 

Tabulka nově získaných technických stupňů 

Iveta Špačková 9. kyu (druhý žlutý pás) 
 

Jakub Rejman 9. kyu (druhý žlutý pás) 
 

Nikola Novotná 6. kyu (první zelený pás) 
 

Martin Goláň 5. kyu (druhý zelený pás) 
 

Dalibor Mrňávek 1. kyu (druhý hnědý pás) 
 

 
Pardubická výprava na letním semináři karate 2017 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

  

 
 

Město Pardubice podporuje sport 
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LETNÍ SEMINÁŘ KARATE 2017 
Letovice, 1. – 9. července 2017 

Začátek prázdnin znamená pro pardubické karatisty jediné – letní 

seminář. Ten je specifický svou délkou, trvá celý týden a díky tomu 

je jedním z nejpřínosnějších seminářů vůbec. Bývalo pravidlem, že 

program vedl zakladatel naší školy karate prof. Dr. Rudolf Jakhel, 

IX. Dan, avšak letos ze zdravotních důvodů nedorazil. 

To ovšem neznamená, že nebyl připraven zajímavý a hlavně 

vyčerpávající program pod vedením nejvyššího mistra v České republice, Miroslava 

Zezulky, VI. Dan. Skládal se ze tří tréninků denně. První z nich zahrnoval nácvik tzv. forem, 

což jsou sestavy cviků-technik s přesně stanoveným pořadím. Před turnajem tak byly 

vypilovány všechny detaily. Vzhledem k tomu, že probíhal venku, jeho součástí byl také 

vytrvalostní běh. 

Druhý a třetí trénink se již odehrával ve sportovní hale a byl zaměřen na výuku nových 

technik, opakování a pilování základních úderů, nácviky krytů a také sparingové cviky. 

Zelené a vyšší pasy měly tento program upravený tak, aby se „nenudily“. 

Turnaj 
Mezinárodní turnaj byl velmi očekávanou částí semináře. V první turnajový den se soutěžilo 

ve formách. Novinkou byla pro oranžové pasy tzv. forma Secunda set, což znamená, že 

cvičily krom své formy i formu pro nižší pás. Poté začal sparing neboli lehčí forma boje pro 

méně zkušené bojovníky. Druhý turnajový den pak svou formu opět zacvičily zelené a vyšší 

pasy, následně se rozběhly sportovní boje. 

 
  Iveta Špačková kope soupeřku Dalibor Mrňávek útočí obloukovým kopem 
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Tabulka umístění ve formách 

Youness Serbouti F1° (Prima) 4. místo  

Nikola Novotná F°2 (Secunda set) 3. místo 
 

Dalibor Mrňávek F°5 (Quinta set) 1. místo 
 

mistr Adam Knajbl F°6 (Contra set) 1. místo 
 

 

Tabulka umístění ve sparingu a bojích 

David Šulc MY (muži žlutí) 1. místo 
 

Jiří Kohout MY (muži žlutí) 2. místo 
 

Jakub Rejman MY (muži žlutí) 3. místo 
 

Martin Oberreiter MY (muži žlutí) 4. místo  

Nikola Novotná FO (ženy oranžové) 1. místo 
 

Martin Goláň MG (muži zelení) 2. místo 
 

mistr Adam Knajbl MA (muži absolutní) 1. místo 
 

Dalibor Mrňávek MA (muži absolutní) 3. místo 
 

 

Adam Knajbl v úderu na 

Dalibora Mrňávka 

Martin Goláň v obloukovém kopu 
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Vzhledem k dobrým výsledkům se náš oddíl umístil s 52 body na prvním místě hodnocení 

turnaje a nadále si udržuje vedoucí pozici v rámci ligy MSKA-CZ. Našim členům se dařilo i 

ve zkoušce na vyšší kyu, čili technický stupeň. 

Tabulka nově získaných technických stupňů 

Iveta Špačková 9. kyu (druhý žlutý pás) 
 

Jakub Rejman 9. kyu (druhý žlutý pás) 
 

Nikola Novotná 6. kyu (první zelený pás) 
 

Martin Goláň 5. kyu (druhý zelený pás) 
 

Dalibor Mrňávek 1. kyu (druhý hnědý pás) 
 

 
Pardubická výprava na letním semináři karate 2017 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

  

 
 

Město Pardubice podporuje sport 
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SPORTOVNÍ PARK PARDUBICE 2017 
Pardubice, 18. – 20. srpna 2017  

Vzhledem k tomu, že jsme se loni zúčastnili úspěšného 

Olympijského parku, u letošní navazující akce jsme 

nemohli chybět. Ačkoli byl Sportovní park oproti tomu 

Olympijskému pojat v mnohem menším měřítku, během 

deseti dní jej navštívilo přes sto tisíc lidí. Celá akce se 

letos odehrávala v parku Na Špici a bylo do ní zapojeno 

přes šedesát sportovních oddílů, které měly možnost 

přiblížit svůj sport návštěvníkům parku. 

Na stanovišti číslo 9 byly během posledních třech dnů pro zájemce připraveny ukázky 

pokročilejších kombinací nebo forem a možnost si vyzkoušet nejjednodušší úder a kop. 

  

V několika případech trénink natolik zaujal příchozí, že se dožadovali dalšího cvičení, a tak 

došlo i na pády, obloukové kopy nebo sebeobranu.  
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Ti nejmenší se pak věnovali bojovým hrám, které slouží k přípravě dětí na pozdější trénink 

karate. Během pátku k nám zavítaly i děti z příměstských táborů.  

 

Od mnoha návštěvníků jsme slyšeli pozitivní ohlasy, což nás velmi těší a děkujeme za 

účast. 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

  

 
 

Město Pardubice podporuje sport 
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ADRIA SEMINÁŘ 2017 
Poslední zářijový týden znamená pro většinu z nás poslední šanci užít si teplé letní počasí. 

Pardubičtí karatisté se rozhodli na maximum využít tuto příležitost a to na mezinárodním 

cvičebně-výukovém semináři, proběhnuvším na ostrovu Lošinj, který je součástí 

nádherného Chorvatského moře. 

 

Trénink 
Tréninky probíhaly v prostředí vzdušných lázní 

(Lječiliště) v přístavním městečku Veli Lošinj, které 

je turisticky atraktivním místem zvláště díky kvalitě 

vzduchu a blízké lokaci k sousednímu městu Mali 

Lošinj. 

Za příznivého počasí se cvičilo třikrát denně na 

basketbalovém hřišti situovaném přímo v areálu 

lázní, pod vedením zakladatele školy moderního 

sportovního karate (emeskai), prof. Rudolfa Jakhela, 

IX. Dan. Ranní trénink začínal za východu slunce, 

v 6:30, během skrz probouzející se městečko, po 

kterém následoval trénink koordinace, která byla 

důležitá v další části dne. Bylo tedy vhodné tělo 

rozhýbat už ráno.  

Po odpočinkové pauze následoval v 10:30 trénink 

sebeobrany a použití karate v ní. Fyzicky se 

nejednalo o příliš náročnou činnost, zato ale byla 

náročná z pohledu vnímání a aplikování jednotlivých 

 Stanislava Kubešová při aplikaci techniky

Česká výprava
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detailů v sebeobranných technikách, jež vyžadují spíše přesnost a správné provedení, než 

sílu a rychlost.  

V pozdním odpoledni čekal na účastníky semináře trénink karate. Jelikož byl tento seminář 

určen vysokým pasům, trénovaly se hlavně techniky a jejich kombinace, u kterých se 

vyžaduje jistá tělesná připravenost, a které se na běžných seminářích v České republice 

neučí. S postupem semináře 

se zvyšovala jejich náročnost, 

až vyvrcholily v simulaci 

sportovního boje, tzv. 

progresivní sparing.  

Ve vybrané dny proběhlo i 

několik večerních mítinků 

s mistrem Jakhelem, kde byla 

probírána sportovní teorie, ze 

kterých si bylo možno odnést 

širší znalosti o bojových 

sportech a utvořit si ucelenější 

představu o tomto odvětví. 

Turnaj  
Na závěr semináře se pod širým nebem odehrál turnaj ve formách, kde všichni mohli 

pozorovat zlepšení techniky vlivem předchozího tréninku. Bohužel, v široké mezinárodní 

konkurenci mistrovských stupňů se nepodařilo jedinému závodníkovi z našeho oddílu, 

Daliboru Mrňávkovi, získat umístění na stupni vítězů. 

Tento nezdar byl však vyvážen úspěchem na turnaji ve sportovním boji, který probíhal 

v malé tělocvičně, do které se vešlo pouze jedno bojiště. Všichni tedy byli koncentrováni na 

probíhající boje, které v nejvyšší kategorii nabídly skvělou diváckou podívanou. V této 

kategorii se podařilo našemu členu získat třetí umístění z osmi účastníků ze tří zemí.  

Naše umístění: 

Dalibor Mrňávek MA (muži absolutní) 3. místo 
 

  

Dalibor Mrňávek předcvičuje techniku ve výskoku
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Dalibor Mrňávek předcvičuje

 

 Závěr 
Na druhý den ráno připadlo rozdávání diplomů a zkoušek na nové technické stupně. Oba 

zástupci našeho oddílu jsou mistrovští kandidáti, žádná zkouška na vyšší technický stupeň 

jim tedy letos nemohla být udělena, jelikož slavnostní Dan promoce probíhají na Adria 

semináři každý sudý rok. Po zakončení semináře se někteří rychle odebrali zpět za 

rodinami a zaměstnáním, jiní zůstali o den déle a užívali si poslední letošní slunce. Všichni 

odjížděli s dobrou náladou a plní zážitků, na které budou ještě nějakou dobu vzpomínat. 

 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

  

 
 

Město Pardubice podporuje sport 
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PODZIMNÍ SEMINÁŘ 2017 
Hanušovice, 21. - 22. a 28. - 29. října 2017 

Opět je tu podzim, školáci zase několik týdnů sedí v lavicích 

a na letní dny už jen vzpomínáme. Pro nás, členy oddílu 

MSK Pardubice, je ale tento čas spojen s tradičním 

podzimním seminářem, který se letos konal opět 

v Hanušovicích. Aktivně jsme tu společně s kolegy z dalších 

oddílů MSK strávili dva víkendy. 

První část našeho programu byla zaměřena na bojové 

techniky. Program se lišil dle úrovně jednotlivých pasů. Bílé a 

žluté pasy pod vedením mistra Miloslava Motla, III. Dan a 

ostatních vysokých pasů zdokonalovaly základní údery a kopy. Oranžové pasy se s 

mistrem Pavlem Truncem II. Dan zaměřily na série po přímém kopu, vyšší kombinace a 

zlepšovaly svojí formu (sestavu). Nejtěžší program měly zelené a vyšší pasy, které 

trénovaly sportovní boj a rychlost a sílu úderů a kopů pod dohledem mistra Josefa Krále, I 

Dan. 

  

David Puchoň v přímém kopu David Šulc zasahuje soupeře 

Druhý víkend nás čekal turnaj ve formách. Jedná se o demonstraci boje s imaginárním 

soupeřem. Nesmí zde chybět výdechy, přesnost a rychlost jednotlivých úderů a kopů. Poté 

přišly na řadu boje. Jako první bojovaly zelené a vyšší pasy, od kterých se nižší pasy učily 

pozorováním jejich taktiky a techniky. Hned poté následoval sparing, neboli lehčí forma 

boje pro oranžové a žluté pasy. Zde si nižší pasy v praxi vyzkoušely naučené kombinace. 

Oba víkendy byly náročné, ale domů jsme rozhodně neodjížděli s prázdnou. Všichni 

pardubičtí závodníci si odvezli svůj diplom za umístění v rámci turnaje a hlavně spoustu 

dalších zkušeností pro budoucí trénink. 
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Mistr Adam Knajbl kontroluje soupeře Mistr Adam Knajbl podmetá Dalibora Mrňávka 

Díky celoročním úspěchům a náskoku jsme hladce obhájili první pozici 

z předchozích turnajů v rámci Ligy MSKA-CZ a celou ligu opět ovládli. 

Tabulka umístění ve formách 

Youness Serbouti F1° (Prima) 3. místo 
 

Iveta Špačková F1° (Prima) 4. místo  

David Puchoň S2° (Secunda set)  2. místo 
 

Martin Goláň S3° (Tertia set) 3. místo 
 

mistr Adam Knajbl S°6 (ContraQuinta set) 2. místo 
 

 

Tabulka umístění ve sparingu a bojích 

Iveta Špačková FY (ženy žluté) 1. místo 
 

Youness Serbouti M16 (muži pod 16 let) 2. místo 
 

David Šulc MY+MO (muži žlutí a oranžoví) 3. místo 
 

Martin Goláň MG (muži zelení) 1. místo 
 

mistr Adam Knajbl MA (muži absolutní) 1. místo 
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Dalibor Mrňávek MA (muži absolutní) 3. místo 
 

Tabulka nově získaných technických stupňů 

Tomáš Nejezchleb 10. kyu (první žlutý pás) 
 

 
 

 

Pardubická výprava na Podzimním semináři 2017 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 
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MISTROVSTVÍ ČR MSKA-CZ 2017 
V posledních letech se stalo tradicí, že pardubičtí karatisté z mistrovsví republiky 

v Moderním Sportovním Karate neodjížděli s prázdnou. Letošní ročník MČR, který se konal 

25. listopadu v prostorách TJ Sokol I. Smíchov nebyl výjimkou. 

 

   
Adam Knajbl – kontrola soupeře  Martin Goláň podmetá soupeře na zem 

po vydařené akci 

 

 

V kategoriích forem, neboli sestav cviků, u kterých se hodnotí technika a nasazení, se 

dařilo všem našim závodníkům. V té nejvyšší, pro hnědé a černé pasy, dokonce stupně 

vítězů obsadili výhradně pardubičtí. Následovaly boje, kde sokolové ukázali, že se s nimi 

není radno zahrávat. Napříč kategoriemi to „cinkalo.“ Výsledkem je druhé místo v celkovém 

hodnocení oddílů.  

  

http://pardubice.mska.cz/


Moderní Sportovní Karate Sokol Pardubice  http://pardubice.mska.cz 

 

MISTROVSTVÍ ČR MSKA-CZ 2017 2 / 3 Autor: Adam Knajbl 

Nedílnou součástí mistrovství je i vyhodnocení celoročních výkonů v rámci ligy MSKA-CZ 

a je důvod slavit, protože nás oddíl se s velkým náskokem 75 bodů umístil na prvním místě 

s celkovými 230 body. A aby toho nebylo málo, slavily se letošním mistrovství dvě výročí, 

jednak 25 let moderního sportovního karate v České Republice a také 20 let pardubického 

oddílu. Lepší dárek než tento úspěch, jsme si k výročí nemohli přát. 

  

pardubický oddíl se v rámci celoročních  foma 6° Set – 1. Adam Knajbl, 2. Dalibor Mrňávek 

výsledků umístil na 1. místě MSK  3. Kristýna Krejzlová  

 

pardubický oddíl MSK Sokol Pardubice na MČR MSKA-CZ 2017 

 

http://pardubice.mska.cz/
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Tabulka umístění ve formách 

Adam Knajbl S6° (Set) 1. místo  

Dalibor Mrňávek S6° (Set) 2. místo  

Kristýna Krejzlová S6° (Set) 3. místo  

Martin Goláň S3° (Tertia set) 2. místo  

David Puchoň S2° (Secunda set) 3. místo  

 

Tabulka umístění ve sparingu a bojích 

Adam Knajbl MA (muži absolutní) 1. místo 
 

Kristýna Krejzlová FA (ženy absolutní) 4. místo  

Martin Goláň MG (muži zelení) 2. místo 
 

Jiří Michek MG (muži zelení) 4. místo  

David Šulc MO+MY (muži oranžoví a žlutí) 1. místo 
 

Andrea Šipošová FO (ženy oranžové) 4. místo  

Iveta Špačková F16 (ženy pod 16 let) 1. místo 
 

 

 

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

  

 
 

Město Pardubice podporuje sport 
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