
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

ZPRÁVA TRENÉRA

Grand Prix Povážská Bystrica

Datum: 7. 10. 2017

Kategorie: mláďata/mladší žáci/žákyně

Počet závodníků 1.JCBO: 12 z toho: 10 mladší žák
2 mláďata

Trenéři: Michaela Boháčová

Pavel Kohn

Hodnocení:

Tradiční  turnaj  v  Povážské  Bystrici  byl  poměrně  dobře  zorganizovaný.  Za  účasti
Slováků, Poláků, Ukrajinců i Čechů. 

Hodnocení jednotlivců:

Mláďata

Schotli Josef -38 kg 0/2 Bez

Pepa jel na turnaj sbírat zkušenosti. Je nutné trénovat, zápasit, trénovat, zápasit... Přístup k
tréninku chválím.

Seibert Marian -38 kg 2/1 2. místo

Marian předvádí rozvážné judo, které je účinné. Je nutné však vylepšit jeho osobní techniku a
přidat další sortiment technik.
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Mladší žáci

Tomáš Vontor -34 kg 2/1 3. místo

Tomáš předvedl bojovný výkon, 3. místo je naprosto zasloužené.

Michal Meixner -38 kg 3/2 5. místo

Michal bojoval v pěti zápasech a nakonec nezískal medaili. To není důležité. Zkušenosti z 5
zápasů jsou samy o sobě dostatečnou odměnou za předvedený výkon.

Jakub Huvar -46 kg 3/1 3. místo

Kubu musím hodnotit jen kladně, i když se nepodařil jeden zápas v základních bojích a musel
bojovat  v opravných,  jeho  judo  má  hlavu  a  patu,  dokáže  útočit  jak  vpravo  tak  vlevo.
Sortiment techniky je široký. Dokáže reagovat na pokyny trenéra a jeho silový fond je taky na
dobré cestě. 

Tadeáš Kuzník -42 kg 1/2 9. místo

V Kuzňovi citím talent, ale má přílišný respekt ze soupeřů a bojí se útočit. Změň to a přijdou i
výsledky.

Jiří Čech -50 kg 1/2 7. místo

Jiří hodil v prvním zápase kontr (tani otoši) a vyhrál. Dále prohrál 2x díky tomu, že nabíhal na
soupeře a nechal se hodit na seoi nage. Jirka by měl uklidnit své judo a více dbát pokynů
trenéra. Má hodně energie, ale dokud ji neovládne, nemůže vyhrávat!

Michal Čerchla -50 kg 0/1 bez

Tentokrát chybělo trošku štěstíčka. Krásný bojovný zápas, který byl veden srdcem a chtíčem 
porazit soupeře, stačilo v závěru jen změnit boj!!!! Nedělat jen jedno a to samé dokola, ale 
přečůrat soupeře jiným útokem a jiným úchopem. Škoda.

Šimon Fulneček +65 kg 2/1 2. místo
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Šimon se chce rvát. Začíná vnímat pokyny trenéra a snaží se bojovat s rozmyslem. Tento 
turnaj byl krokem vpřed, na trénincích ho bude čekat stále větší dřina. To bude mít radost :-).

Vojtěch Kolář -42 kg 0/2 bez

Vojta se v Povážské Bystrici neprosadil. Vojta je pohybově velmi nadaný, ale zatím nemá 
sílu. Tu získá časem.

Adéla Rodryčová -48 kg 1/3 3. místo

Adélka mílovými kroky dohání své vrstevnice. Ještě nestačíme silově a možná jsme i na váhu 
malí, ale to se postupem času vyrovná. Její přístup k závodu je na sto procet a v zápase odvádí
maximální výkon. Chce to čas a výdrž.

Dominika Kuželová -57 kg 2/1 1. místo

Dominika je v současné době na tom velice dobře. Daří se jí vyhrávat a prosazovat se 
v zápasech. Je to dobrá práce a hlavně chtíč po vítězství. Jen tak dále….
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V Ostravě: 20. 10. 2017 Zpracoval: Pavel Kohn, Michaela Boháčová
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