
PČR starších žaček - družstva

Datum: 12.5.2017

Kategorie: starší žačky

Počet týmů 1. JCBO: 1

Trenéři: Jan Babinec

Celkové hodnocení: 

Sestava 1. JCBO:

 44 kg: Mžyková Viktorie (Baník Karviná)

48 kg: Václavková Tereza (1.JCBO)

52 kg: Kokešová Alexandra (1.JCBO)

57 kg: Vrábelová Jana (Judo Bohumín)

+63 kg: Čerchlová Markéta (1.JCBO)

Turnaj probíhal v Turnově na zimním stadiónu, na třech tatami. Organizace
byla bezproblémová a turnaj běžel velmi plynule. Naše děvčata se utkala
se třemi dalšími družstvy. Judo klub DDM Mělník, Judo klub Olomouc a Judo
klub Jablonec nad Nisou.  Z osmi vah jsme obsadili  celkem pět,  a proto
jsme  využili  přebor  ČR  družstev  jako  možnost  poprat  se  nad  rámec
individuálních  turnajů  s těmi  nejlepšími  a  jako  možnost  zkusit  si  své
techniky. Toto se až na výjimky podařilo. 

Zápasy:

Judo klub Mělník  x 1. Judo club Baník Ostrava 6 : 2

1. Judo club Baník Ostrava x Judo klub Olomouc 1 : 6

1. Judo club Baník Ostrava x Judo klub Jablonec nad Nisou
3 : 5

Jméno Příjmení Hm.
kategorie

Výhr
a

Prohra Klub

Viktorie Mžyková 44 kg 0 3 Baník 
Karviná

Tereza Václavkov
á

48 kg 1 2 1.JCBO

Alexandra Kokešová 52 kg 2 1 1.JCBO
Jana Vrábelová 57 kg 1 2 Judo 

Bohumín



Markéta Čerchlová +63 kg 2 1 1.JCBO

Jsem rád, že i letos se podařilo sestavit družstvo starších žaček! Motivace 
holek především z 1. JCBO nebyla příliš velká. Myslím si, že holky jsou 
„zvyklé“ na medaile a pokud zrovna nevidí východisko z nelehké situace, 
mají tendenci to zabalit (Terka v druhém zápase…). Obecně však jsem rád,
že měly holky možnost se poprat a v posledním zápase s Jabloncem 
prokázaly, že chtějí vyhrát a to si moc cením!

Velmi děkuji trenérům z Juda Bohumín a Baníku Karviná.Přes nepříznivou 
bilanci se holky praly jako lvice a věřím, že do budoucna budou příslibem 
dobrých výsledků.

21.12.2017 zpracoval Jan Babinec


