	Oblastní soutěž Praha	1. 6. 2002

Informace
	Počet oddílů :	7
	Počty závodníků :
	junior
	muž	16
	žena	11
	27
	senior
	muž	15
	15
	žák
	muž	15
	žena	14
	29
	Celkem	71

	Seznam oddílů
	Název oddílu	Zkratka	Počet závodníků
	Dan-Gun	DAN	20
	Gae-Baek	GEA	2
	Hwa-Rang	HWA	11
	Kerberos	KER	3
	Silla	SIL	6
	Sonkal	SON	25
  Toi-Gae	TOI	4


	Výsledky

	Č. průkazu
	Tul žáci 8. až 7. kup	( 9 závodníků )
	1. místo:	Ziegler Jiří	Hwa-Rang	00000
	2. místo:	Gerzanič Petr	Dan-Gun	09206
	3. místo:	Roubíček Jan	Sonkal	09556
	3. místo:	Kokáš Michal	Silla	10212
	Tul žáci 6. kup a vyšší	( 6 závodníků )
	1. místo:	Konár Jan	Sonkal	08242
	2. místo:	Matoušek František	Hwa-Rang	07907
	3. místo:	Topol Lukáš	Sonkal	09332
	3. místo:	Kropáč Matěj	Sonkal	05901
	Tul žákyně 8. až 7. kup	( 6 závodníků )
	1. místo:	Morkovcová Edita	Silla	10217
	2. místo:	Kolmanová Zuzana	Sonkal	09490
	3. místo:	Kokášová Veronika	Silla	10247
	3. místo:	Vatechová Ivana	Silla	10213
	Tul žákyně 6. kup a vyšší	( 8 závodníků )
	1. místo:	Deutschová Linda	Sonkal	07928
	2. místo:	Bardonová Dominika	Sonkal	08052
	3. místo:	Hemerová Barbora	Sonkal	09065
	3. místo:	Osobová Lucie	Dan-Gun	08350
	Tul junioři 8. až 5. kup	( 3 závodníci )
	1. místo:	Chochola Miroslav	Hwa-Rang	07913
	2. místo:	Bozděch Lukáš	Dan-Gun	08252
	3. místo:	Lacina Michal	Dan-Gun	09028
	Tul junioři 4. až 3. kup	( 6 závodníků )
	1. místo:	Fulmek Milan	Sonkal	05894
	2. místo:	Beneš Martin	Sonkal	06412
	3. místo:	Sedlmajer Václav	Sonkal	07929
	3. místo:	Vedral Pavel	Dan-Gun	04584
	Tul junioři 2. kup a vyšší	( 6 závodníků )
	1. místo:	Zavadil Pavel	Sonkal	05890
	2. místo:	Čeleda Tomáš	Hwa-Rang	02943
	3. místo:	Hlůže Martin	Kerberos	05108
	3. místo:	Procházka Petr	Toi-Gae	04383
	Tul juniorky 6. až 3. kup	( 6 závodníků )
	1. místo:	Weigertová Martina	Kerberos	09159
	2. místo:	Kolmanová Lucie	Sonkal	09489
	3. místo:	Plachá Lenka	Dan-Gun	08919
	3. místo:	Schütznerová Lucie	Kerberos	07778
	Tul juniorky 2. kup a vyšší	( 5 závodníků )
	1. místo:	Jimenézová Aneta	Toi-Gae	05632
	2. místo:	Holubová Karolína	Hwa-Rang	04805
	3. místo:	Sýkorová Barbora	Sonkal	06691
	3. místo:	Tošnarová Petra	Hwa-Rang	04357
	Tul senioři 8. až 3. kup	( 5 závodníků )
	1. místo:	Dvořák Jan	Sonkal	00367
	2. místo:	Klobouk Petr	Dan-Gun	08500
	3. místo:	Škop Lukáš	Dan-Gun	09409
	3. místo:	Čmejla Marek	Dan-Gun	09023
	Tul senioři 2. kup a vyšší	( 7 závodníků )
	1. místo:	Bobek Tomáš	Sonkal	04302
	2. místo:	Procházka Martin	Toi-Gae	04353
	3. místo:	Svitek Martin	Sonkal	07553
	3. místo:	Smejkal Petr	Toi-Gae	00338
	Matsogi žáci do 50 kg	( 2 závodníci )
	1. místo:	Kropáč Matěj	Sonkal	05901
	2. místo:	Konár Jan	Sonkal	08242
	Matsogi žákyně do 50 kg	( 3 závodníci )
	1. místo:	Deutschová Linda	Sonkal	07928
	2. místo:	Meyerová Eliška	Sonkal	07883
	3. místo:	Bardonová Dominika	Sonkal	08052
	Matsogi junioři “B” nad 63 kg	( 3 závodníci )
	1. místo:	Pachl Daniel	Dan-Gun	07040
	2. místo:	Lachout Tomáš	Dan-Gun	07592
	3. místo:	Kosan Jan	Dan-Gun	07850
	Matsogi junioři do 52 kg	( 3 závodníci )
	1. místo:	Zavadil Pavel	Sonkal	05890
	2. místo:	Sedlmajer Václav	Sonkal	07929
	3. místo:	Fulmek Milan	Sonkal	05894
	Matsogi junioři do 63 kg	( 3 závodníci )
	1. místo:	Procházka Petr	Toi-Gae	04383
	2. místo:	Beneš Martin	Sonkal	06412
	3. místo:	Vedral Pavel	Dan-Gun	04584
	Matsogi junioři “A” nad 63 kg	( 4 závodníci )
	1. místo:	Čeleda Tomáš	Hwa-Rang	02943
	2. místo:	Řeřicha Marek	Hwa-Rang	05061
	3. místo:	Růžička Michal	Sonkal	04301
	3. místo:	Hlůže Martin	Kerberos	05108
	Matsogi juniorky “B” do 53 kg	( 3 závodníci )
	1. místo:	Weigertová Martina	Kerberos	09159
	2. místo:	Schütznerová Lucie	Kerberos	07778
	3. místo:	Bardonová Martina	Sonkal	08053
	Matsogi juniorky “B” do 60 kg	( 2 závodníci )
	1. místo:	Gacková Patricie	Hwa-Rang	07911
	2. místo:	Plachá Lenka	Dan-Gun	08919
	Matsogi juniorky “A”	( 5 závodníků )
	1. místo:	Tošnarová Petra	Hwa-Rang	04357
	2. místo:	Sýkorová Barbora	Sonkal	06691
	3. místo:	Jimenézová Aneta	Toi-Gae	05632
	3. místo:	Stupková Jana	Dan-Gun	04553
	Matsogi senioři “A” do 80 kg	( 4 závodníci )
	1. místo:	Bobek Tomáš	Sonkal	04302
	2. místo:	Ryba Tomáš	Gae-Baek	05866
	3. místo:	Procházka Martin	Toi-Gae	04353
	3. místo:	Smejkal Petr	Toi-Gae	00338
	Matsogi senioři nad 80 kg	( 4 závodníci )
	1. místo:	Jacko Karel	Dan-Gun	07509
	2. místo:	Kratochvíl Jan	Dan-Gun	02491
	3. místo:	Kosan Jiří	Dan-Gun	07875
	3. místo:	Klobouk Petr	Dan-Gun	08500
	T-ki žáci	( 6 závodníků )
	1. místo:	Kropáč Matěj	Sonkal	05901
	2. místo:	Ziegler Jiří	Hwa-Rang	00000
	3. místo:	Biľ Marek	Dan-Gun	09706
	T-ki žákyně	( 7 závodníků )
	1. místo:	Deutschová Linda	Sonkal	07928
	2. místo:	Meyerová Eliška	Sonkal	07883
	3. místo:	Kolaříková Klára	Sonkal	09432
	T-ki junioři “B”	( 3 závodníci )
	1. místo:	Pachl Daniel	Dan-Gun	07040
	2. místo:	Lachout Tomáš	Dan-Gun	07592
	3. místo:	Lacina Michal	Dan-Gun	09028
	T-ki junioři “A”	( 5 závodníků )
	1. místo:	Čeleda Tomáš	Hwa-Rang	02943
	2. místo:	Řeřicha Marek	Hwa-Rang	05061
	3. místo:	Procházka Petr	Toi-Gae	04383
	T-ki juniorky “B”	( 6 závodníků )
	1. místo:	Gacková Patricie	Hwa-Rang	07911
	2. místo:	Schütznerová Lucie	Kerberos	07778
	3. místo:	Kolmanová Lucie	Sonkal	09489
	T-ki juniorky “A”	( 5 závodníků )
	1. místo:	Sýkorová Barbora	Sonkal	06691
	2. místo:	Tošnarová Petra	Hwa-Rang	04357
	3. místo:	Stupková Jana	Dan-Gun	04553
	T-ki senioři “B”	( 3 závodníci )
	1. místo:	Klobouk Petr	Dan-Gun	08500
	2. místo:	Škop Lukáš	Dan-Gun	09409
	3. místo:	Čmejla Marek	Dan-Gun	09023
	T-ki senioři “A”	( 7 závodníků )
	1. místo:	Svitek Martin	Sonkal	07553
	2. místo:	Bobek Tomáš	Sonkal	04302
	3. místo:	Šindler Petr	Gae-Baek	01822
	Wirok junioři “B”	( 3 závodníci )
	1. místo:	Pachl Daniel	Dan-Gun	07040
	2. místo:	Lachout Tomáš	Dan-Gun	07592
	3. místo:	Bozděch Lukáš	Dan-Gun	08252
	Wirok junioři “A”	( 4 závodníci )
	1. místo:	Čeleda Tomáš	Hwa-Rang	02943
	2. místo:	Řeřicha Marek	Hwa-Rang	05061
	3. místo:	Hlůže Martin	Kerberos	05108
	Wirok juniorky “B”	( 3 závodnící )
	1. místo:	Gacková Patricie	Hwa-Rang	07911
	2. místo:	Schütznerová Lucie	Kerberos	07778
	3. místo:	Plachá Lenka	Dan-Gun	08919
	Wirok juniorky “A”	( 5 závodníků )
	1. místo:	Tošnarová Petra	Hwa-Rang	04357
	2. místo:	Sýkorová Barbora	Sonkal	06691
	3. místo:	Holubová Karolína	Hwa-Rang	04805
	Wirok senioři “B”	( 4 závodníci )
	1. místo:	Jacko Karel	Dan-Gun	07509
	2. místo:	Škop Lukáš	Dan-Gun	09409
	3. místo:	Klobouk Petr	Dan-Gun	08500
	Wirok senioři “A”	( 7 závodníků )
	1. místo:	Vomáčka Jaroslav	Hwa-Rang	00000
	2. místo:	Šindler Petr	Gae-Baek	01822
	3. místo:	Procházka Martin	Toi-Gae	04353

Nejúspěšnější závodníci
	Kategorie	Jméno závodníka	Zkratka	Medaile
	Junior 		A	Čeleda Tomáš	HWA	3	1	0
	junior		B	Pachl Daniel	DAN	3	0	0
	juniorka		A	Tošnarová Petra	HWA	2	1	1
	juniorka		B	Gacková Patricie	HWA	3	0	0
	senior		A	Bobek Tomáš	SON	2	1	0
	senior		B	Jacko Karel	DAN	2	0	0
	žák		Kropáč Matěj	SON	2	0	1
	žákyně		Deutschová Linda	SON	3	0	0

Nejúspěšnější oddíl
	Jméno oddílu	Zkratka	Medaile	Úspěšnost
	Sonkal	SON	14	12	13	27,69%
	Hwa-Rang	HWA	11	8	2	39,57%
	Dan-Gun	DAN	6	10	18	12,98%
	Kerberos	KER	2	3	4	18,46%
	Toi-Gae	TOI	2	1	7	12,57%
	Silla	SIL	1	0	3	9,09%
	Gae-Baek	GEA	0	2	1	0,29%


