	II. Oblastní soutěž Praha	22. 6. 2002
Informace
	Počet oddílů :	6
	Počty závodníků :
	junior
	muž	17
	žena	15
	32
	senior
	muž	18
	18
	žák
	muž	12
	žena	14
	26
	Celkem	76

Seznam oddílů
	Název oddílu	Zkratka	Počet závodníků
	Dan-Gun	DAN	7
	Hosinsool	HOS	12
	Hwa-Rang	HWA	16
	Silla	SIL	13
	Sonkal	SON	24
	Toi-Gae	TOI	4

Výsledky
	Č. průkazu
	Tul žáci 8. až 7. kup	( 4 závodníci )
	1. místo:	Langer Adam	Silla	10237
	2. místo:	Gála Martin	Hwa-Rang	09590
	3. místo:	Tureček Lukáš	Silla	10211
	3. místo:	Dolejš Pavel	Silla	10699
	Tul žáci 6. kup a vyšší	( 8 závodníků )
	1. místo:	Konár Jan	Sonkal	08242
	2. místo:	Kropáč Matěj	Sonkal	05901
	3. místo:	Balán Lubor	Sonkal	08054
	3. místo:	Ziegler Jiří	Hwa-Rang	09591
	Tul žákyně 8. až 7. kup	( 5 závodníků )
	1. místo:	Kolaříková Klára	Sonkal	09432
	2. místo:	Kolmanová Zuzana	Sonkal	09490
	3. místo:	Dolejšová Jana	Silla	10700
	3. místo:	Rysová Zuzana	Hosinsool	10567
	Tul žákyně 6. až 5. kup	( 5 závodníků )
	1. místo:	Hřebačková Ivana	Sonkal	08670
	2. místo:	Dvořáková Pavla	Sonkal	09557
	3. místo:	Vatechová Ivana	Silla	10213
	3. místo:	Junová Monika	Sonkal	08667
	Tul žákyně 4. kup a vyšší	( 4 závodníci )
	1. místo:	Deutschová Linda	Sonkal	07928
	2. místo:	Bardonová Dominika	Sonkal	08052
	3. místo:	Meyerová Eliška	Sonkal	07883
	3. místo:	Kuncová Kateřina	Hosinsool	07442
	Tul junioři 8. až 5. kup	( 6 závodníci )
	1. místo:	Vápenka Petr	Hosinsool	10060
	2. místo:	Janků Filip	Sonkal	10373
	3. místo:	Kolařík Petr	Sonkal	07925
	3. místo:	Šimek Jan	Hosinsool	08784
	Tul junioři 4. až 3. kup	( 5 závodníků )
	1. místo:	Fulmek Milan	Sonkal	05894
	2. místo:	Chochola Miroslav	Hwa-Rang	07913
	3. místo:	Beneš Martin	Sonkal	06412
	Tul junioři 2. kup a vyšší	( 5 závodníků )
	1. místo:	Zeman Josef	Toi-Gae	03792
	2. místo:	Řeřicha Marek	Hwa-Rang	05061
	3. místo:	Růžička Michal	Sonkal	04301
	3. místo:	Zavadil Pavel	Sonkal	05890
	Tul juniorky 8. až 5. kup	( 10 závodníků )
	1. místo:	Kolmanová Lucie	Sonkal	09489
	2. místo:	Kusáková Eva	Hwa-Rang	10432
	3. místo:	Bernatová Eliška	Silla	10259
	3. místo:	Kůstová Iva	Silla	10261
	Tul juniorky 4. kup a vyšší	( 5 závodníků )
	1. místo:	Tošnarová Petra	Hwa-Rang	04357
	2. místo:	Sýkorová Barbora	Sonkal	06691
	3. místo:	Gacková Patricie	Hwa-Rang	07911
	3. místo:	Hambergerová Ilona	Hwa-Rang	04896
	Tul senioři 6. až 3. kup	( 8 závodníků )
	1. místo:	Lahoda Filip	Hwa-Rang	05275
	2. místo:	Pěkný Radek	Hosinsool	09402
	3. místo:	Dvořák Jan	Sonkal	00367
	3. místo:	Klobouk Petr	Dan-Gun	08500
	Tul senioři 2. kup a vyšší	( 8 závodníků )
	1. místo:	Vomáčka Jaroslav	Hwa-Rang	01258
	2. místo:	Bobek Tomáš	Sonkal	04302
	3. místo:	Procházka Martin	Toi-Gae	04353
	3. místo:	Svitek Martin	Sonkal	07553
	Matsogi žáci do 40 kg	( 1 závodník )
	1. místo:	Bruna Ondřej	Hosinsool	07680
	Matsogi žáci do 55 kg	( 1 závodník )
	1. místo:	Kropáč Matěj	Sonkal	05901
	Matsogi žákyně do 40 kg	( 1 závodník )
	1. místo:	Bardonová Dominika	Sonkal	08052
	Matsogi žákyně do 50 kg	( 3 závodníci )
	1. místo:	Deutschová Linda	Sonkal	07928
	2. místo:	Meyerová Eliška	Sonkal	07883
	3. místo:	Kuncová Kateřina	Hosinsool	07442
	Matsogi junioři do 52 kg	( 4 závodníci )
	1. místo:	Zavadil Pavel	Sonkal	05890
	2. místo:	Chochola Miroslav	Hwa-Rang	07913
	3. místo:	Fulmek Milan	Sonkal	05894
	3. místo:	Stirber David	Hosinsool	07444
	Matsogi junioři do 63 kg	( 2 závodníci )
	1. místo:	Řeřicha Marek	Hwa-Rang	05061
	2. místo:	Beneš Martin	Sonkal	06412
	Matsogi junioři nad 63 kg	( 3 závodníci )
	1. místo:	Růžička Michal	Sonkal	04301
	2. místo:	Kosan Jan	Dan-Gun	07850
	3. místo:	Zimmel Lukáš	Hosinsool	07439
	Matsogi juniorky	( 5 závodníků )
	1. místo:	Tošnarová Petra	Hwa-Rang	04357
	2. místo:	Sýkorová Barbora	Sonkal	06691
	3. místo:	Jimenézová Aneta	Toi-Gae	05632
	3. místo:	Gacková Patricie	Hwa-Rang	07911
	Matsogi senioři do 80 kg	( 5 závodníků )
	1. místo:	Svitek Martin	Sonkal	07553
	2. místo:	Bobek Tomáš	Sonkal	04302
	3. místo:	Chládek Štěpán	Hwa-Rang	02763
	3. místo:	Procházka Martin	Toi-Gae	04353
	Matsogi senioři nad 80 kg	( 3 závodníci )
	1. místo:	Klobouk Petr	Dan-Gun	08500
	2. místo:	Kratochvíl Jan	Dan-Gun	02431
	3. místo:	Kosan Jiří	Dan-Gun	07875
	T-ki žáci	( 6 závodníků )
	1. místo:	Kropáč Matěj	Sonkal	05901
	2. místo:	Ziegler Jiří	Hwa-Rang	09591
	3. místo:	Kalousek Jiří	Dan-Gun	06139
	T-ki žákyně	( 8 závodníků )
	1. místo:	Deutschová Linda	Sonkal	07928
	2. místo:	Meyerová Eliška	Sonkal	07883
	3. místo:	Kuncová Kateřina	Hosinsool	07442
	T-ki junioři “B”	( 4 závodníci )
	1. místo:	Vápenka Petr	Hosinsool	10060
	2. místo:	Krpata František	Hwa-Rang	10779
	3. místo:	Janků Filip	Sonkal	10373
	3. místo:	Šimek Jan	Hosinsool	08784
	T-ki junioři “A”	( 3 závodníci )
	1. místo:	Zeman Josef	Toi-Gae	03792
	2. místo:	Řeřicha Marek	Hwa-Rang	05061
	3. místo:	Růžička Michal	Sonkal	04301
	T-ki juniorky “B”	( 5 závodníků )
	1. místo:	Kolmanová Lucie	Sonkal	09489
	2. místo:	Sládková Magda	Silla	10255
	3. místo:	Langerová Denisa	Silla	10258
	3. místo:	Gacková Patricie	Hwa-Rang	07911
	T-ki juniorky “A”	( 3 závodníci )
	1. místo:	Tošnarová Petra	Hwa-Rang	04357
	2. místo:	Sýkorová Barbora	Sonkal	06691
	3. místo:	Hambergerová Ilona	Hwa-Rang	04896
	T-ki senioři “B”	( 4 závodníci )
	1. místo:	Klobouk Petr	Dan-Gun	08500
	2. místo:	Pěkný Radek	Hosinsool	09402
	3. místo:	Lahoda Filip	Hwa-Rang	05275
	T-ki senioři “A”	( 5 závodníků )
	1. místo:	Bobek Tomáš	Sonkal	04302
	2. místo:	Svitek Martin	Sonkal	07553
	3. místo:	Procházka Martin	Toi-Gae	04353
	Wirok junioři “B”	( 6 závodníků )
	1. místo:	Kosan Jan	Dan-Gun	07850
	2. místo:	Doležal Josef	Silla	10551
	3. místo:	Krpata František	Hwa-Rang	10779
	Wirok junioři “A”	( 3 závodníci )
	1. místo:	Řeřicha Marek	Hwa-Rang	05061
	2. místo:	Zeman Josef	Toi-Gae	03792
	3. místo:	Stirber David	Hosinsool	07444
	Wirok juniorky “B”	( 8 závodníků )
	1. místo:	Gacková Patricie	Hwa-Rang	07911
	2. místo:	Šindelářová Monika	Silla	10238
	3. místo:	Bernatová Eliška	Silla	10259
	Wirok juniorky “A”	( 4 závodníci )
	1. místo:	Tošnarová Petra	Hwa-Rang	04357
	2. místo:	Sýkorová Barbora	Sonkal	06691
	3. místo:	Hambergerová Ilona	Hwa-Rang	04896
	Wirok senioři “B”	( 7 závodníků )
	1. místo:	Šikýř Vít	Hwa-Rang	10118
	2. místo:	Klobouk Petr	Dan-Gun	08500
	3. místo:	Kopejtko Martin	Hwa-Rang	03013
	Wirok senioři “A”	( 7 závodníků )
	1. místo:	Vomáčka Jaroslav	Hwa-Rang	01258
	2. místo:	Procházka Martin	Toi-Gae	04353
	3. místo:	Svitek Martin	Sonkal	07553

Nejúspěšnější závodníci
	Kategorie	Jméno závodníka	Zkratka	Medaile
	Junior A	Řeřicha Marek		HWA	2	2	0
	Junior B	Vápenka Petr		HOS	2	0	0
	Juniorka A	Tošnarová Petra		HWA	4	0	0
	Juniorka B	Kolmanová Lucie	SON	2	0	0
	Senior A	Vomáčka Jaroslav	HWA	2	0	0
	Senior B	Klobouk Petr		DAN	2	1	1
	Žák	Kropáč Matěj		SON	2	1	0
	Žákyně	Deutschová Linda	SON	3	0	0

Nejúspěšnější oddíl
	Jméno oddílu	Zkratka	Medaile			Úspěšnost
	Sonkal	SON	16	15	13		33,65%
	Hwa-Rang	HWA	11	8	11		27,70%
	Dan-Gun	DAN	3	3	3			16,84%
	Hosinsool	HOS	3	2	9			10,07%
	Toi-Gae	TOI	2	2	4			15,54%
	Silla	SIL	1	3	8		4,12%


