
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

ZPRÁVA TRENÉRA

KRAJSKÝ PŘEBOR MLÁĎAT 2017

Datum: 5.11.2017

Kategorie: mláďata, mini

Počet závodníků 1.JCBO: 34

Trenéři: Marek Dryšl, Pavel Kohn, Jan Plečka, Roman Peter, Jan 
Huvar, Matyáš Otto

Hodnocení:

Tradiční závěr sezóny pro nejmladší katergorii se tentokrát konal na půdě TJ Ostrava,
které připravilo pěkný turnaj, který vyšel i dobře časově. Našich 34 startujících ze středisek
Sareza, TCJK. K15, Mitušovy a Poruby si soutěž ve většině případů užívalo a někteří z nich
mohli odcházet s krásným pocitem zisku přeborníka Moravskoslezského kraje pro rok 2017,
jmenovitě to byli Huvar Matyáš, Zwilling Šimon, Martináková Stela a Stark Vojtěch. Do
příštího věříme ve vyšší účast z rozrůstajících se středisek Poruba, TCJK a K15. 

středisko počet závodníků 1. místo 2. místo 3. místo
Sareza 18 2 4 2
K15 5 1 1 2
Mitušova 1 1 0 0
TCJK 6 0 1 0
Poruba 4 0 0 0

Ročník 2007

Tyto děti budou v příštím roce startovat již v kategorii  mladších žáků, proto jejich výkony
rozepíšeme detailněji.

trenér Jan Plečka (Kosmonautů 15)
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Pavlík Lukáš -55 kg 4 úč. 2/1 2.místo

První velký turnaj – k zápasům přistupoval s odhodláním a bojovně.
První zápas – rychlé vítězství na naskakované osoto otoshi.
Druhý zápas – udržel protivníka na držení.
Třetí zápas – prohrál (těsně) na držení, i když vedl na 2 wazari.
Zaměření na techniky osoto.

Pospíšil Jan -42 kg 11 úč. 3/1 3. místo
Zodpovědný přístup ke všem zápasům.
Úspěšný hlavně v technikách podmetů (nožní techniky).
Je třeba techniky ještě dopilovat.

Šotola Kryštof -42 kg 11 úč. 1/2 5. místo
Nástup do zápasu aktivní, který v průběhu boje přecházel do pasivity.
Nástup a nedokončení chvatu (techniky) nebo jejich úplná absence.
Je třeba zapracovat na technických kombinací a řadách.

trenér Matyáš Otto (Poruba)

To Adam -34 kg 15 úč. 1/2 7. místo

Dnes to  nebyl  Adamův den.  Sázel  spíše na  vyčkávací  taktiku  a  dokázal  soupeře  bohužel
ohrozit pouze TNG, na které může stavět i v příštím roce. Projev bez boje o úchop a pohybu,
na kterých přitom na tréninku neustále pracujeme. Uděláme vše proto, aby se tréninku cítil
dobře, to ostatní je však jen na něm. Bude velmi zajímavé sledovat vývoj tohoto mimořádně
nadaného sportovce v budoucích letech – držíme pěsti!

Mikenda Ondřej -42 kg 11 úč. 1/2 7. místo

Skvělé nasazení na tréninku a preciznost, to jsou velké Ondrovy přednosti. Na turnajích je to
prozatím dost opatrné a trošku bázlivé, pokud jej však závodní judo bude bavit, máme se na
co těšit. Vyhraný zápas zvládl díky pěknému TOS s úchopem za pásek.

Jahodová Petra -42 kg 5 úč. 0/4 5. místo
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Pro Peťu to byla první větší akce, na které si vyzkoušela, že je možné mít čtyři stejně staré i
těžké  soupeřky.  Všechny  zápasy  prohrála,  přičemž  ani  jednou  soupeřku  neohrozila  svou
technikou.  Trénuje  pilně  a  proto  věřím,  že  výsledky  její  práce  se  musí  časem  zákonitě
projevit.

Tichý Ondřej -38 kg 10 úč. 0/2 7. místo

Další nováček na větší soutěži byl dnes Ondra, který toho neměl moc šanci předvést. Oba jeho
zápasy byly ukončeny poměrně rychle, a tak věřím, že to Ondru bude motivovat k usilovnější
a soustředěnější práci na tréninku. 

trenér Pavel Kohn (TCJK + Sareza)

U9:

Leon Přichystal -27 kg 0/1 bez

Leon prohrál zápas v držení, do oprav se nedostal.

Adam Bechný -24 kg 0/2 7. místo

Adam se rval dobře, příště to půjde lépe!

Jakub Ciora -27 kg 1/2 5. místo

Pochvala: ne-waza, de aši harai. Pokárání: Pokud to nejde, nebrečet. Chování úplně zbytečné. 

U11:

Ladislav Přidal -24 kg 1/1 2. místo

Láďa  prohrál  se  zkušeným  Schindlerem  z  Opavy  na  Seoi  nage.  Poté  porazil  Vendulu
Rybákovou z judo Beskydy díky rychlému přechodu do držení. Pochvala od trenéra! První
„větší“ turnaj!

Jiří Fojtík -27 kg 1/3 4. místo

Jirkovi se turnaj nepovedl. Chce-li vyhrávat, musí se rvát, dělat více juda a méně zbytečných
pohybů.
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Sebastian Lysický -30 kg 0/1 bez

Sebík prohrál na wazari (o soto gari). Bojovnost nechybí, zkušenosti je nutno vyrvat.

Alexandr Vrbas -34 kg 0/1 bez

Alex prohrál na Tai otoshi. K výkonu: totéž, co Sebík Lysický.

Martin Bechný -34 kg 1/2 7. místo

Martinovi se povedlo hodit o soto a udržet držení – pochvala za přechod do ne-waza.

Josef Schotli -38 kg 0/2 bez

Pepa prohrál v osaekomi a na ko soto gake. Je nutné, aby chodil na všechny tréninky, které na
něj naložím!

Jiří Malinovský -38 kg 0/2 bez

Jirka prohrál v osaekomi. Vzhledem k tomu, že je ze Sarezy, nevím, jak momentálně trénuje.
Vzhledem k tomu, kolik benjamínků ze Sarezy zápasilo, bylo by dobré, aby bylo na turnaji
také více trenérů z tohoto střediska, kteří své svěřence lépe znají! 

Adam Kulhánek -42 kg 3/1 2. místo

Adam  předvedl  pěkný  výkon.  Je  dobře,  že  nebyl  první  –  druhé  místo  je  mnohem  více
motivační! Hody: O soto gari (2x), Ko soto gake. To znamená silná ashi-waza. Pracuj na ní!

Adam Dryšl -42 kg 0/1 bez

Adam se sám hloupě otočil soupeři do držení. Hrubá chyba!!

Lucie Kocmanová -30 kg 2/2 3.

Lucie zápasí absolutně bez emocí :-). Pochvala za o soto a přechod do ne-waza.

Zbylí závodníci na druhé straně.
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U9

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění
Michal Krčmář -24 0/1 bez
Nicolas Nováček -27 3/1 3.
Manolis Kuluris -27 1/3 4.
Matyáš Huvar -34 2/0 1.
Vojtěch Stark -38 4/0 1.

U11

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění
Tomáš Mařec -27 2/2 3.
Matěj Krčmář -30 0/1 bez

Maxmilián Sládek -34 0/1 bez
Tomáš Chmela -38 1/1 5.
Šimon Zwilling -38 3/0 1.
Marian Seibert -42 3/1 2.
Kryštof Šotola -46 1/2 5.

František Vlk -50 0/2 2.
Stela Martináková -34 4/0 1.

Kristýna Kazsperová -42 3/1 2.

V Ostravě: 14.12.2017         Zpracoval: Kohn P., Plečka J. a Otto M.
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