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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

Dětský turnaj Wolbromski v Judu 2019 
 
 
Datum: 25.05. 2019   
 
Kategorie: 2009 - benjamínci 
  
Počet závodníků 1.JCBO: 5  z toho:  3 Sareza 

1 Poruba 
1  K15 

  
      
Trenéři: Roman Martínek, Matyáš Otto 
 
Hodnocení turnaje: 
 
V rámci reciprocity („ jak ty mně, tak já tobě “) a tréninkové přípravy jsme se vydali s našimi 
benjamínky na turnaj do cca 170 km vzdálené polské Wolbromi, kde naši borci na 3 tatami 
změřili své síly a schopnosti se stejně starými polskými závodníky. Turnaje se zúčastnilo cca 
150 závodníků. Celkem jsme vybojovali 4 medaile (2x zlato a 2x stříbro)  ze 14 zápasů jsme 
dokázali 10x zvítězit a 4x jsme odešli poraženi. Největším „smolařem“ dnešního dne byl 
Manolis, který měl v základní skupině 3 soupeře, kdy dokázal 1x zvítězit a 2 soupeři byli nad 
jeho síly. Oba pak skončili ve finále jeho váhové kategorie – smolný těžký los.  
Zbývající naši závodníci předvedli svá maxima, vítězové předvedli suverénní výkon. 
 
Výsledky našich závodníků 1. JC Baník Ostrava : 
 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Adam Bechný 29 kg 3/0 1. 
Leon Přichystal 30 kg 4/0 1. 

Manolis Kuluris 35 kg 1/2 bez 
Melichar Škoda +58 kg 1/1 2. 
Vojtěch  Stark 45 kg 1/1 2. 
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Závěrečné zhodnocení akce : 
 
Závěrem chci poděkovat všem našim dětem za reprezentaci našeho klubu na mezinárodní akci 
a vzorný přístupu k turnaji. Nechci zapomenout i na rodiče (Kuluris, Bechný a Přichystal), 
kteří pomohli s dopravou a nemalou měrou tak přispěli k bezproblémovému průběhu akce. 
Jsem moc rád, že si ve svém nabitém programu našel čas i můj trenérský kolega Matyáš Otto, 
který byl skvělou součástí týmu. 
 
Dalším přípravným turnajem v rámci reciprocity a tréninkové přípravy bude další sobotu 
turnaj v polském Rybniku, se kterým v rámci projektu EU již několik let úzce 
spolupracujeme.  
 
 
 
Ve Wolbromi dne :        25.05.2019            
 
 
Zpracoval : Martínek R., pověřený trenér 


