
Zpráva trenéra z MT a VT Galanta, Slovensko 

4.-6.11.2011 

Starší žáci 

48 kg Chwastarzová Alena 1.místo    2 V 

Přestože zvítězila, tak nemůže být se svým výkonem na žíněnce spokojená. Technicky velmi špatný výkon. 
 

50 kg Lukáš Domink  1.místo   4 V 

Bezchybný výkon, z kterého nelze nemít radost. Schází větší variabilita technik. TNG z úchopu za dva 

rukávy v zahraničí neobstojí. Bude lehce čitelná. 

  

50 kg Václavík Michal  3.místo   2V / 2 P 

Škoda zaváhání ve skupině, zbytečná chyba jej stála vítězství. V boji o finále narazil na Dominika a tam přes 

Domina nejel vlak. 
 

60 kg Selecký  Lukáš  1.místo   5 V 

Perfektní výkon s velikým množstvím technik. Paráda. 
 

66 kg Slánička Jan  1.místo    5V 

Zde si napravil pošramocené sebevědomí z MČR. Parádní boje. 
 

66 kg Bednařík Petr  2.místo    4V/1P 

Stabilní výkon ale pořád stejná technika. Ta ho dostala až do finále. Schází nějaká nová technika kterou by 

překvapil. Další z mnoha bojů s věčným soupeřem, kolegou Sláničkou tentokrát vyzněl v jeho neprospěch. 
 

Dorostenci 

55 kg  Lukáš Patrik 1.místo     4 V 

Perfektní výkon, kromě dobrého postoje dokázal velmi dobře pracovat na zemi kde také většinou vyhrával. 

 

60 kg  Kozma Tomáš 2.místo     2V/1P 

Ve finále zariskoval, pokusil se o kombinaci dozadu a při návratu byl hozen. Byl to však velmi dobrý pokus. 

Chválím ho za pokusy o nové techniky. Od toho takové turnaje jsou. 
 

66 kg Šmehlík František 2.místo    3V/1P 

Tentokrát se mu chvatově nedařilo a svá vítězství musel vydřít. Potřebujeme více takovýchto přípravných 

turnajů. 
 

66 kg Svoboda Jiří  3.místo    3V/1P 

Se třetím místem je jistě spokojen. Předvedl kvalitní výkon. 
 

66 kg Tatarin Daniel  5.místo    2V/2P 

Narazil na hradbu tréninkových kolegů a přes dobrý výkon skonči lna pátém místě. 
 

90 kg Kotyk Tomáš 2.místo     2V/1P 

I když vybojoval stříbro, tak v boji s RUS bylo vidět kolik má před sebou ještě práce. 
 

Celkové zhodnocení. 

Přípravný turnaj dle mého gusta. Dostatečné množství soupeřů s Maďarska, Slovenska a pár Ruských 

soupeřů.  Kluci zde předváděli kvalitní boje a poznávali jiné soupeře, než které vídají na našich turnajích. 

Slovenští kolegové si velmi vážili naší účasti na turnaji a vzorně se o nás starali. Spokojen jsem i 

s nedělními tréninky. Nebylo sice mnoho lidí, ale trénink vedl náš kamarád, stříbrný medailista s OH 

v Athénách Josef „Dodo“ Krnáč. Byly zaměřeny především na úchopy a pohyb po tatami po vybojování 

úchopu.  

 

Zpracoval: Radislav Borbély 

 


