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 Dne 26.11.2011 proběhlo v pěkné sportovní hale v Uherském Hradišti Mistrovství Moravy 

benjamínků. Turnaje se zúčastnilo 192 mladých judistů z celé Moravy. Náš klub reprezentovalo 7 

nominovaných závodníků z toho 2 děvčata ( Pracuchová Z. a Večeřová A. ) a 5 chlapců ( Labský O., Kresta 

M., Král J., Válek O., a Cigán J. ). Turnaj byl organizačně dobře zvládnutý, jen velmi zdlouhavé a únavné 

losování narušilo celkový hladký průběh akce. Pro medailisty byly připraveny pěkné  medaile a vítězové byli 

navíc oceněni pěkným pohárem. Některé hmotnostní kategorie byly nalosovány místo tradičního „pavouka„ 

do 3 tabulek, což bylo výborné v tom, že se poprali a vítěz musel vyhrát 6 zápasů !!! Z turnajem odjíždíme ze 

4 tituly Mistra Moravy s 2 bronzy a 1 pátým místem. Jsem zvědavý na přechod některých benjamínků do 

mladších žáků, protože prosadit se bude obtížné a uvidíme, jak si s tím poradíme !!!  

Závěrem jsem chtěl všem našim reprezentantů poděkovat za výbornou prezentaci našeho juda a popřát mnoho 

úspěchů do dalších let !!!  

 

Hodnocení našich závodníků  

 

Pracuchová Zuzanka  

Zuzka je typ závodníka a svěřence, který bezezbytku udělá vše, co se po ní na tréninku a poté i v turnaji chce. 

Svým bezchybným výkonem si poradila se všemi svými závodnicemi a zaslouženě vyhrála. 

Kresta Mates 

Mates mě někdy svým nesoustředěným přístupem udivuje, ale tady k turnaji přistoupil se vší vážností a svým 

výkonem hlavně v postoji nenechal nikoho na pochybách a zaslouženě zvítězil. Jediné, co bych Matesovi 

vytkl je slabší ne waza, ale on o tom ví, a jen doufám, že to dopiluje !!! 

Král králík  

Králíka moc soupeřů, mezi kterýma byla i holka moc neprověřilo.Svým soustředěným výkonem si se všemi 

bez problémů poradil a zaslouženě veze titul !!! 

Labský Ondris 

Ondra se po krajském přeboru asi začíná probouzet a hlavně vracet do doby, kdy byla radost pozorovat jeho 

judistické pojetí na tatami. I zde si dokázal se všemi poradit. Zúročil hlavně ve finálovém zápase pokyny 

trenéra a po soustředěném a taktickém výkonu zvítězil. Chtěl bych vyzdvihnout jeho semifinálové klání 



s naším o rok mladším Honzou Cigánem, který mu nedal vůbec nic zadarmo a můžu říci, že to byl asi nejhezčí 

zápas na turnaji, hlavně v ne waza, kde se střídaly držení s úniky…no bylo na co koukat a byl jsem rád, že 

toto pohledné a atraktivní pojetí juda předvedli naši svěřenci !!! 

 

Válek Domino 

Domino má na rozdíl od všech našich závodníků, jednu nevýhodu a to, že kvůli svým častým zdravotním 

problémům nemůže tak často trénovat a jezdit po turnajích. I přes tato příkoří se dokázal probojovat 

k pěknému bronzu, který si za svou bojovnost a vůlí po vítězství zasloužil. Prohrál pouze s vítězem !!! 

Večeřová Andy 

Andrea rozjela svůj turnaj dvěma ipony. Poté se nějak zasekla a začala se prát ustrašeně a bez techniky. Byla 

to škoda, protože měla na lepší umístění. I přesto je třeba dodat, že jde pozvolna výkonnostně nahoru… 

uvidíme za rok !!! 

Cigán Hanz 

Honzík dokáže na tréninku předvádět hodně bojovné a atraktivní judo, ale na tomto turnaji působil v postoji 

někdy velmi zakřiknutě. Co se týká boje v ne waza, jde o perfektní silové a technické judo, což jsem již zmínil 

u semifinále s Ondrou Labským. Jde o mladého závodníka, který pokud dokáže své tréninkové pojetí přenést 

na turnaj, bude ještě větší radost stát u jeho zápasů u tatami jako trenér !!!  

              

zprávu  zpracoval :  Martínek Roman  

 

 


