
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

ZPRÁVA TRENÉRA

GP Banská Bystrica

Datum: 18. 2. 2017

Kategorie: starší žáci, starší žákyně

Počet závodníků 1.JCBO: 9

Trenéři: Pavel Kohn, Jan Babinec

Hodnocení:

Banská Bystrica byl z pohledu Starších žáků dobře zorganizovaný turnaj. Ocenil bych
vstřícnost pořadatelů a čisté a klidné ubytování.

Hodnocení jednotlivců:

Starší žáci

Dominik Motyka -73 kg 2/1 3. místo

Dominik je v kategorii starších žáků nováčkem. 3. místo si zasloužil. Vytrvá-li v tréninku a 
udrží-li si své nasazení, bude na těchto turnajích finalistou.

Filip Malaczynski -46 kg 2/2 bez um.

Filip si dobře vedl v prvních dvou zápasech. Ve třetím zápase prohrál vlastní chybou, ve 
čtvrtém zápase doplatil na změnu pravidel. Kontrachvaty se od letošního února posuzují 
velice přísně a to, co by loni platilo pro Filipa, bylo letos přičteno jeho soupeři.
Filipe, měl bys na tréninku méně mluvit a více makat. Bez toho to nepůjde!

Šimon Křížek -46 kg 2/2 bez um.

Šimon si rovněž dobře vedl v prvních dvou zápasech. Ve třetím zápase prohrál s Dvořáčkem, 
který nakonec vyhrál celý turnaj. Šimone, chce to větší „tah na branku“, jistě víš, co tím 
myslím.
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1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

Štěpán Tycar -46 kg 2/1  3.místo

Štěpán měl na začátku volný los. Prohrál až s Dvořáčkem, na něhož Baníkovci dosud 
nenalezli recept. Pak zvítězil v boji o třetí místo a stal se tak jediným Baníkovcem, který 
získal medaili v této silně obsazené váze.

Filip Durčák (Baník Karviná) -46 kg 0/2 bez um.

Filipovi tento turnaj nevyšel, prohrál s Šimonem Křížkem, který ho pak nevytáhnul do oprav.

Vojtěch Bulka -42 kg 3/1 2. místo

Vojta prošel do finále se štěstím, když vyhrál semifinálové utkání, ačkoliv byl velmi pasivní. 
Ve finále jednoznačně podlehl soupeři, který byl prostě o kus dále. Vojto, znovu se opakuji: 
potřebuješ VELKÝ chvat. Přes všechny nedostatky chválím.

Meixner Tomáš -38 kg 4/0 1. místo

Tome, byl to velmi soustředěný výkon. Od začátku až do konce. Dále na sobě pracuj, tohle 
není vrchol, ale teprve začátek!

Markéta Čerchlová +63 kg 0/2 bez um.

Markéto, chyby jsme již rozebrali. Musíš trénovat a rvát se. Pak to půjde.

Alexandra Kokešová -52 kg 2/2 3. místo

Sašo, nenech se předcházet. Pak budeš nejen nastupovat dříve, než soupeřky, ale také házet. 

Tereza Václavková -44 kg 3/1 2. místo

Terko, na tomto turnaji jsi předvedla více juda, než v České Třebové. Přesto: je třeba ještě 
hodně přidat. Jsem rád, že jsi v Banské Bystrici nepřiváděla své trenéry do infarktových stavů 
tak, jako na předchozích turnajích. Pochvala.

Jiří Lindovský -46 kg 1/1 bez um.

Jirka má velice aktivní judo. Nebojí se jít do kombinací a dělat chvaty z prvního úchopu. To 
má také jednu nevýhodu: může se to otočit proti němu a spadne místo toho, aby hodil. Dále je
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1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

třeba zlepšit přechod z postoje na zem a po nevydařené akci se nenechat hned chytit do 
držení.

Naše výsledky:

jméno příjmení

hm. 
Kategori
e

počet 
výher/prohe
r

umístě
ní

Jiří Lindovský -46 1/1 bez
Dominik Motyka -73 2/1 3
Markéta Čerchlová 63+ 0/2 bez
Vojtěch Bulka -42  3/1 2

Tereza
Václavkov
á -44 3/1 2

Alexandra Kokešová -52 2/2 3
Štěpán Tycar -46 3/1 3

Filip
Malaczyn
ski -46 2/2 Bez

Šimon Křížek -46 2/2 Bez
Tomáš Meixner -38 4/0 1

V Ostravě: 23. 2. 2017 Zpracoval: Pavel Kohn
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1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

ZPRÁVA TRENÉRA

MT Bánská Bystrica (SVK)

Datum: 19. 2. 2017

Kategorie: dorostenci/ dorostenky

Počet závodníků 1.JCBO: 4 z toho: 2 dorostenci
2 dorostenky

Trenéři: Dušan Koza, Roman Martínek

Hodnocení:

Turnaje jsme se účastnili poprvé a věřím, že ne naposledy. Turnaj to byl kvalitní, dobře
zorganizován. Účastnila se spousta zemí. Namátkou: CRO, SLO, BIH, ČR, SVK, HUN, RUS,
POL.

Turnaj probíhal na čtyřech tatami, dle nových pravidel. Byl ukončen někdy po 15.00
hod.

Naši  závodníci  podali  velmi  zodpovědný  výkon.  Získali  jsme  celkem  3.  Medaile.
Adéla Martínková svoji váhovou kategorii do 70kg vyhrála, Ondřej Chlopčík ve váze do 81kg
skončil na druhém místě a Matěj Silvestr obsadil ve stejné váze 3. místo. Posledním členem
našeho klubu byla Viktorie Kuncová, která se neumístila ve váze do 48kg.

V naší výpravě také cestovali: studentka sportovního gymnázia, členka DDM Třinec
Zuzana Janiczková, která obsadila 3. místo ve váze do 57kg a člen Baníku Karviná Ondřej
Štefánik, který se neumístil na bodovaném místě.

Hodnocení jednotlivců, členů 1.JCBO:

Dorostenky:

Adéla Martínková -70 kg 4/1 1. místo

Adélka podala velmi pěkný výkon. Soutěž probíhala ve skupinách, kde v prvním utkání 
narazila na svoji pozdější finalistku Geršiovou (reprezentantka SVK). V tomto utkání s ní 
prohrála, ale pak svůj výkon dokázala vystupňovat a bez větších problémů se dostala až do 
finále. Tam předvedla velmi bojovný a zodpovědný výkon a po zásluze v golden score 
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1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

oplatila soupeřce porážku z prvního utkání. Velmi potěšili i dvě vítězství v Ne Waza. 
Gratulace k prvnímu místu byla na místě.

Viktorie Kuncová -48kg 0/2 bez umístění

Viktorka zatím letos nedokáže bojovat s váhovým a silovým hendikepem, který jí ve váze 
doprovází. Je potřeba trpělivě trénovat, papat a posilovat, tak aby byla konkurence schopná. 
Věřím, že se brzy vše napraví a Viktorka potvrdí své loňské kvality.

Dorostenci:

Ondřej Chlopčík -81kg 3/1 2. Místo

Ondřej až do finále došel bez větších potíží a vždy scoroval velmi pěkně na ippon. Ve finále si
ovšem vylámal zuby na nepříjemném reprezentantovi z Bosny a Hercegoviny. Nedokázal 
najít recept na jeho velmi nepříjemný a silný úchop. Gratulace k druhému místu.

Matěj Silvestr -81kg 2/1 3. Místo

Matěj v semifinále prohrál se stejným Bosňanem co Ondřej Chlopčík ve finále. Srdnatě a 
velmi pěkně bojoval až do golden score, které trvalo kolem 6. minut. Přesto do poslední 
chvíle byl velmi aktivní a už to vypadalo na pasivitu a šido soupeře, které bohužel nepřišlo. 
Za svoji aktivitu byl po zásluze potrestán  a skontrován po útoku na hodnocení wazari. 
Přesto těžko něco šlo Matějovi vyčíst. Byl jsem moc s výkonem a předvedeným bojem 
spokojen. Neustále jde kupředu a to je pro nás důležité. Gratulace k medaili.

Hodnocení jednotlivců, studentů SG Ostrava a ostatních členů naší výpravy:

Zuzana Janiczková -57kg 3/1 3. Místo

Zuzka se neprala špatně. Utkání s Havlíčkovou ( SKKP Brno) měla pod kontrolou, ale moc 
lacině si nechávala chytnou svůj vlastní pásek a v jeden moment, když soupeřka držela 
Zuzančin pásek, se jí útok nevydařil a soupeřka jí skontrovala na Tani Otoši. Bylo z toho 
wazari, na které už Zuzka nedokázala zareagovat. Jeden chybný moment a bylo po finále. Jen 
slabá náplast byla nakonec bronzová medaile. Zuzka jistě pomýšlela na víc. Přesto gratulace 
za třetí místo.
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Ondřej Štefánik -66kg 1/2 bez umístění
V prvním utkání Ondřej čtyřikrát skoroval na wazari a moc hezky se pral. Bohužel v dalších 
dvou utkáních mu soupeři vystavili stopku v turnaji.

V Ostravě: 21. 2. 2017 Zpracoval: Dušan Koza, Roman Martínek
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