
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

ZPRÁVA TRENÉRA

Międzynarodowy Turniej Dzieci w Judo
Wolbrom 

Datum: 17.9.2017

Kategorie: mláďata, mladší žáci/žákyně

Počet závodníků 1.JCBO: 6 z toho: 1 mláďě
5 mladších žáků

Trenéři: Pavel Kohn, Matyáš Otto

Hodnocení:

Třetí zářijovou neděli se vydala výprava šesti baníkovských judistů a dvou trenérů do
polské Wolbromi. Měli možnost absolvovat perfektně zorganizovaný turnaj, na kterém byly
k vidění týmy z celého Polska, Slovenska, Ukrajiny, Maďarska a Rumunska (?). Vzhledem
k právě probíhajícím závodům v Brně, reprezentovali náš klub pouze zástupci středisek OCH,
K15  a  Poruby.  Naši  svěřenci  svedli  často  pohledné  a  lité  boje,  díky  kterým  si  odvezli
zkušenosti, těžko získatelné v našich končinách. Celková zápasová bilance byla negativní –
sedm vyhraných ku dvanácti prohraným. I přesto lze říci, že se baníkovci judem bavili a pro
všechny do jednoho měl tento den přínos.

Hodnocení jednotlivců:

Mladší žáci

Šimon Fulneček +60 kg 0/2 2. místo

Dva zápasy se stejným soupeřem se nesly v podobném duchu, kdy polský judista neustále
nastupoval do SNG. Rozdíl byl v tom, že v prvním utkání Šimon nedokázal na tyto techniky
správně reagovat a několikrát si upadl. Do druhého utkání již věděl, na co se má připravit a
tak zápas došel až do GS, kde rozhodla slabší kondice našeho bojovníka. Využít své výšky,
vybrat si alespoň jeden konkrétní přechod v NW a bude se na co koukat! (M.O.)
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Jiří Čech -50 kg 1/2 bez um.

Jirkova kategorie byla řešena půlsystémem, kdy bylo jasné, že ho čekají nejméně tři zápasy.
První  utkání  zvládl  a  po  pěkných  nožních  technikách  dokázal  soupeře  udržet.  Druhé,
rozhodující,  střetnutí  nedokázal nalézt recept na výkonnostně podobného polského judistu.
V posledních vteřinách trošku ztratil nervy, šel k soupeři dost na tělo a souboj prohrál. Třetí
protivník nedal Jirkovi šanci a z prvního úchopu hodil krásný ipon. V tréninku vidím citelné
zlepšení přístupu, snad to tak vydrží, jen takto totiž můžeme myslet na úspěch. (M.O.)

Alice Rapčanová -40 kg 1/3 4. místo

Alice zvítězila v jednom utkání, další 3 utkání prohrála. Turnaj byl pro ni velkou zkušeností 
do budoucna, je perfektní, jak zabojovala!

Silvie Rapčanová -35 kg 1/2 3. místo

K Silvii mám stejný komentář, jako k Alici: veliká zkušenost, pěkné boje!

Pavla Vavřínová +57 kg 0/2 2. místo

Na Pavlu jsem se velmi těšil po letošním judocampu. Stejně, jako u Šimona, bych u ní rád 
ocenil zlepšení v zápase druhém oproti zápasu prvnímu. 

Mláďata

Adam To -31 kg 4/1 2. místo

Nejmladší člen naší výpravy prošel půlsystémem až do finále, a tak měl ze všech baníkovců
nejvíce možností se předvést. V prvním střetnutí ještě dospával brzký budíček, kdy upadl asi
3x  na  stejnou  techniku  SNG,  naštěstí  pouze  wazari.  Před  koncem  však  Adam  využil
nepozornosti  soupeře  na  zemi  a  obracečkou,  která  se  mu  povedla  několikrát  během dne,
zvítězil  na  ipon.  V dalších  utkáních  dokázal  porazit  i  opticky  lepšího  soupeře  z HUN  a
zlepšením pohybu i kumi katy předváděl pěkné judo. Finále začal takticky dobře, překvapilo
nás však krásné DAH, které celkem rychle ukončilo tento souboj. Bav se judem i nadále!
(M.O.)
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Za pomoc s turnajem děkujeme také Janu Brunci, který nás celý den podporoval, fotil a řídil, 
a také přátelům z Polské Wolbromi, kteří nás pozvali na svůj turnaj!

V Ostravě: 17.9.2017 Zpracoval: Pavel Kohn, Matyáš Otto
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