
1. JUDO CLUB Baník Ostrava

ZPRÁVA TRENÉRA

MEMORIÁL SAŠI JUREČKY

Datum: 19. 11. 2016

Kategorie: mladší/starší žáci

Počet závodníků 1.JCBO: 15

Trenér: Pavel Kohn, Pavel Olšovský, Matyáš Otto

Hodnocení (P.Olšovský):

Memoriál Alexandra Jurečky byl po organizační stránce dobře zvládnutý a celkově to
byl pěkný turnaj, který ovšem přišel týden po Přeboru ČR ml. žáků a žákyň, což nepříznivě
zasáhlo co do obsazenosti a kvality závodníků. Pořadatelé jistě měli větší ambice, než účast
více než 70 závodníků, a to i vzhledem k tomu, že zde byl přítomen olympijský vítěz Lukáš
Krpálek  a  memoriál  byl  smutnou  vzpomínkou  na  tragicky zemřelého  Alexandra  Jurečku.
Turnaj  byl  zahájen  písní  trenéra  naší  výpravy,  Pavla  Kohna,  která  všem  přítomným
dopomohla  ke  krátkému  zamyšlení  nad  úžasným  člověkem  a   sportovcem,  jakým  Saša
bezesporu byl. 

Závodníci,  které  jsem zde  mohl  sledovat,  byli  příliš  nekoncentrovaní  a  do  zápasu
nastupovali až na drobné výjimky laxně a pozdě. Výsledkem byla nedůrazná kumi kata, která
vykazovala stejné problémy, např. po úchopu a neúspěšném nástupu do techniky následovalo
nesmyslné puštění soupeře a nový boj o úchop. Další problém byl, že se soupeř často prosadil
v úchopu bez většího odporu našich borců. Když už následovalo zablokování úchopu soupeře,
pak tento pouze protočil či ovinul ruku, čímž se až snadno opět dostal do svého úchopu. V
důsledku špatné Kumi kata docházelo často z naší strany pouze o snahu se vysmeknout a
zabránit vlastnímu upadnutí. Proto na techniky většinou nedocházelo. 

Starší žáci

Hráček Ondřej -60 kg 2/2 2. místo

Ondra  vyhrál  jeden  zápas  ve  své  skupině,  jeden  prohrál  a  tak  postoupil  z  2.  místa  do
semifinále. Porazil vítěze druhé skupiny a o první místo se utkal znovu s Jakubišinem, s nímž
opět prohrál. Ondra je nadějný judista, je ale třeba a) jezdit na turnaje a bojovat a b) povolit
křečovité ruce a naučit se je používat jemně a judisticky! Velká pochvala za účast! (Pavel
Kohn)

Míčka Ladislav -46 kg 0/2 3. místo

Pro Láďu byl memoriál jedním z prvních turnajů. Oba zápasy prohrál na Ippon. Je ale dobré
jezdit na takovéto lokální turnaje a já oceňuji, že se Láďa objevil! (Pavel Kohn)
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Malaczynski Filip -42 kg 1/1 2. místo

Filip prohrál zápas se svým tréninkovým kolegou Filipem Durčákem ze spřáteleného Baníku
Karviná. Poté porazil dalšího tréninkového kolegu Vojtu Bulku. Rád bych, aby se v zápase
soustředil pouze na zápas. Stejně tak na tréninku bych ocenil plné soustředění se na trénink a
ne na věci s judem související jen málo anebo vůbec. (Pavel Kohn)

Bulka Vojtěch -42 kg 0/2 3. místo

Vojta prohrál oba zápasy s Filipem Durčákem i Malaczynským. Je pravda, že šel váhu -42 kg,
ačkoliv vážil 38,1 kg. Kdyby si po zkušebním převážení zaběhal, mohl mít první místo ve
váze -38 kg, neboť se v této váze turnaje nikdo nezúčastnil. Co se prohraných zápasů týče: v
obou vedl  (myslím,  že dokonce na wazari)  a  v obou nakonec prohrál  v poslední  minutě.
Vojto, je třeba se naučit dotahovat zápasy do konce a nezmatkovat! (Pavel Kohn)

Mladší žáci

Matýsek Jan -38 kg 0/2 bez um.

Světlou výjimkou byl Jan Matýsek, který již v prvním zápase s pozdějším vítězem turnaje
Hulou (Slezan Opava) předvedl rovnocenný a zajímavý boj, který nepostrádal nic na technice
ani kráse. Škoda jen, že se Honza nedokázal více prosadit. (Pavel Olšovský)

Líbenek Štěpán -38 kg 1/2 3. místo

Štěpán je judista, který do skupiny starších žáků na Sareze přešel teprve minulý týden. Ne
turnaji  se  ukázal  jako rvavý judista,  který  se  utkal  se  silnými  soupeři,  kterým nedal  nic
zadarmo. Je žádoucí rozšířit chvatový rejstřík – dělat jen kubinage nestačí. (Pavel Kohn)

Novák Adam -42 kg 0/2 bez um.

S Adamem se stále seznamuji, jelikož je členem našeho týmu teprve od září.  Vidím velký
potenciál v jeho útočném pojetí boje, jde do toho opravdu naplno. Oproti VC Ostrava jsme se
posunuli mílovými kroky v kumi katě, ve které oba soupeře předčil. V obou případech však
nezvítězil  díky  situacím,  které  jednoduše  neznal  (tomoe  nage,  přechod  v ne  waza).
Doporučení zní jednoznačně – být trpělivý, přidat nedělní trénink a občas skočit na Sarezu
změřit síly s těžšími soupeři, kde získáš zkušenosti pro situace, jako byly ty sobotní. (Matyáš
Otto)

Čech Jiří -42 kg 0/2 bez um.

Jirka byl natěšený na svůj první pořádný turnaj, bohužel toho však moc nepředvedl. Pasivní
boj s nataženými pažemi a předklonem rozhodně není cesta k úspěchu. Jsem rád, že se Jirka
na tento turnaj podíval, jelikož jistě zjistil, že bez energie a koncentrace vložené do tréninku
techniky to rozhodně nepůjde. Věřím, že pokud začneš plnit pokyny trenéra, půjdeš nahoru!
(Matyáš Otto)
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Zabek Matyáš -46 kg 2/2 3. místo

Freiwald Richard -46 kg 3/1 2. místo

Brož Ondřej -46 kg 0/4 bez um.

Dalším začátečníkem, co se soutěžních dovedností týče, byl  v sobotu Ondra. Na rozdíl  od
ostatních měl čtyři zápasy na to, aby ukázal co v něm je. Narazil tvrdě na svou indispozici –
jeho  soupeři  byli  všichni  minimálně  o  hlavu  vyšší  a  Ondra  se  s tím  bohužel  nedokázal
srovnat. Pár světlých momentů, kdy útočil svým velmi rychlým levým TOS, tam však bylo.
Chce to přestat fňukat kvůli drobnostem a soustředit se na výkon, přidat také velkou techniku,
doporučuji, vzhledem k tvé výšce, SON. Jednoznačně ti pomohou nedělní kondiční tréninky.
Držím palce v další práci. (Matyáš Otto)

Náplava Richard -50 kg 1/2 bez um.

Ríša  je  typickým  příkladem  složitého  přechodu  z našeho  turnaje  přípravek,  kdy  lehká
vítězství na krajskou konkurenci nestačí, a jsme překvapeni, že se někdo opravdu pere. Opět
velmi  pasivní,  vyčkávající  styl  boje  musí  jít  okamžitě  pryč.  Tentokrát  nám to  stačilo  na
úplného začátečníka, my ale musíme myslet výše. Na tréninku věnuj větší pozornost přesnosti
svých technik, vyber si alespoň jednu pořádnou, kterou dokážeš zaútočit a na ni se zaměř
pořádně. (Matyáš Otto)

Neckář Matěj -55 kg 1/3 4. místo

Skvělý turnaj pro Matěje, který měl taktéž čtyři zápasy. Ukázaly nám jednoznačně obrovské
manko v kondici, což je jasný signál pro pravidelnou návštěvu nedělních tréninků. Je potřeba
si uvědomit, že se s námi na turnaji nikdo mazat nebude a jít do zápasu od první vteřiny, ne se
začít prát až potom, co nás soupeř drží v OS. Tento laxní přístup do začátku zápasu nás stál
lepší výsledek hned 2x. Chválím za tréninky navíc na Sareze, s tímto tréninkovým zatížením
se výsledky musí dříve nebo později dostavit. (Matyáš Otto)

Fulneček Šimon +60 kg 0/3 4. místo

Zpracoval: Pavel Kohn, Pavel Olšovský a Matyáš Otto
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