
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

ZPRÁVA TRENÉRA

Memoriál Saši Jurečky

Datum: 18. 11. 2016

Kategorie: mladší/starší žáci/

Počet závodníků 1.JCBO: 10 z toho: 4 mladší žáci
6 starší žáci

Počet závodníků Městské Policie Ostrava 2 starší žáci

Trenéři: Pavel Kohn

Hodnocení:

Turnaj byl pěkně zorganizovaný. Lesk mu dodala účast Lukáše Krpálka,  který měl
nejen autogramiádu,  ale také společně s Michalem předávali  ceny. Snad také trenér  Pavel
Kohn drobně přispěl písní „Sašovi z Ria“. Vyhlášení a příprava diplomů netrvaly dlouho a
celý turnaj se nesl v přátelské atmosféře. Úroveň závodníků byla překvapivě vysoká, dorazili
také judisté z USK Praha! 

Velice jsem byl překvapen výkonem všech rozhodčích, jejichž rozhodnutí mi připadala
100%  správná.  Zdá  se,  že  nová  pravidla  (2017)  byla  chápána  na  všech  tatami  stejně  a
nestávalo  se  tedy,  že  by  tutéž  situaci  hodnotili  na  různých  tatami  různě!  Možná  si  to
neuvědomujeme, ale spravedlivé rozhodování je důležité i ve výchově závodníků k určitým
morálním hodnotám, což není možné, pískají-li různí rozhodčí různě. Kéž bych to mohl říci i
o jiných turnajích v České republice!

Mladší žáci kategorie Vyhr./prohr. umístění

Závodný Matyáš -50 kg 2/2 5.

Kožušník Vojtěch -46 kg 1/2 3.

Fulneček Šimon +60 kg 2/1 2.

Náplava Richard +60 kg 0/3 3.

Starší žáci

Kršňák Filip -55 kg 3/1 2.
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Szilasi Oliver -46 kg 2/1 3. (Městská policie)

Tuizal Patrik -46 kg 0/2 Bez (Městská policie)

Bulka Vojtěch -46 kg 2/2 2.

Matýsek Jan -42 kg 0/2 3.

Kolář Daniel -50 kg 0/2 bez

Turčínek Tomáš -66 kg 0/2 bez

Freiwald Richard -46 kg 2/2 3.

Hodnocení jednotlivců:

Mladší žáci

Matyáš Závodný -50 kg 2/2 5. místo

Matyáš je nezkušený závodník s velkým potenciálem. Tohle byl snad jeho první větší turnaj.
Matyáši, chceš-li se prát více, řekni o tom nám trenérům, a my se postaráme, aby sis zamakal
a pak třeba i začal vyhrávat! K výkonu: špatný úchop, dobré náznaky aši wazy!

Vojtěch Kožušník -46 kg 1/2 3. místo

Hody: o soto. Pády: goši guruma. Vojto, dohodli jsme se, že ti dám na tréninku více zabrat :-).

Šimon Fulneček +60 kg 2/1 2. místo

Šimon zaslouží pochvalu za zápas s Petrem Maxou z USK Praha. Zvítězil na hantei a to velmi
zaslouženě. Jinak: první zápas s Náplavou byl strašný. A se zkušeným Čechem (SLOP) se mu
nepodařilo dodržet taktiku. To vypadá dost negativně, ale Šimon na sobě pracuje a chyby je
třeba probírat, proto dnes tak tvrdé hodnocení :-).

Richard Náplava +60 kg 0/3 3. místo

Pokud přijedu na turnaj,  je  dobré se pozdravit  s  trenérem a sednout  si  do týmu s judisty
stejného  klubu.  Bohužel,  o  přítomnosti  Richarda  jsem se  dozvěděl  až  když jsem pročítal
tabulky. To je nutné změnit!
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Starší žáci

Filip Kršňák -55 kg 3/1 2. místo

Pochvala: přechod do ne-waza, seoi nage, dobře zvládnuté golden (v semifinále). Hodnocení
chyb bych tentokrát ponechal na trenéru Hvozdovičovi, který na turnaji sice nebyl, ale Filipa
zná lépe a pracuje s ním na trénincích. Zdá se však, že mu kvalitní sparing v Baníku svědčí.

Szilasi Oliver -46 kg 3/1 3. místo

Oliver musí na sobě hodně pracovat. Potřebuje: sílu,  precizní techniku, a  fyzičku takovou,
aby mohl v zápasech pomýšlet na aplikaci jakési taktiky. 3 vyhrané zápasy jsou pěkné (seoi
nage, kesa gaame), ale výkon se mi nelíbil. 

Richard Freiwald -46 kg 2/2 3. místo

Richarde: techniku, techniku, techniku. Trénovat, zkoušet v randori a pak v zápase. Drobná
pochvala za přechod do ne-waza.

Patrik Tuizal -46 kg 0/2 Bez

Patrik se dnes nerval dobře. Je třeba nacvičit únik z mune gatame – je to časté držení a je
třeba umět z něj utéct!

Vojtěch Bulka -46 kg 2/2 2. místo

Vojta začal konečně dělat JUDO! Zdá se, že pomohla změna trenéra :-). Cíl (dělat uči matu)
se sice nepovedlo splnit, ale jiné chvaty už tam šly (o goši) a také úchop a taktika se zlepšily.
Tímto  přeji  Vojtovi  mnoho  úspěchů  a  trenéru  Hvozdovičovi  pevné  nervy  a  velkou
trpělivost :-) !

Jan Matýsek -42 kg 0/2 3. místo

Honza se trápil a nedokázal se prosadit. Zápasy měl krátké. Honzo, chceš-li závodit, musíš
přidat!
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Daniel Kolář -50 kg 0/2 bez

Danielovi mohu říct to samé, co Honzovi Matýskovi: chceš-li závodit, přidej. Je nutné, abys
posílil své ruce!

Tomáš Turčínek -66 kg 0/3 bez

Tomáš je ten samý případ, jako Daniel a Honza. Dnes to nebyl dobrý výkon.

V Ostravě: 18.11. 2017 Zpracoval: Pavel Kohn

J. Misky 71/11, Ostrava 30, 700 30 č.ú. 1659796339/0800
IČO: 27015891 www.1jcbo.cz
DIČ: CZ27015891 info@1jcbo.cz


