
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

ZPRÁVA TRENÉRA

Mezinárodní turnaj v judu  

VII. Mezinárodní turnaj JUDA Dětí a Mládeže 
" Překonáme Hranice "

Datum : 13.01.2018

Kategorie : U 10, U 12, U 14 

Počet závodníků 1.JCBO : 17 závodníků ( Sareza 11x, TCJK 4x, Hlučín 2x )

Trenéři : Martínek R.

     
V rámci projektu " Překonáme Hranice " jsme se vydali otestovat naše závodníky na 

turnaj do polské Bielsko Biala ( cca 90 km ). V rámci projektu se turnaje zúčastnilo kolem 
1.300 závodníků, krom jiných polských klubů i mladí judisté z ČR, SVK a Ukrajiny. 
Pořadatelé postavili v hezkém sportovním centru 12 tatami ( 8 tatami 6m x 6m a 4tatami 
2x1m ). Díky velmi dobře zvládnuté pořadatelské činnosti byl turnaj ukončen kolem 17 
hodiny a děti jsme natěšeným rodičům předávali kolem 18 hodiny. Na závěr turnaje bylo 
slavnostní vyhlášení. V rámci turnaje byly k dispozici skákací hrady, tombola a občerstvení, 
které bylo v ceně startovného. Dekorování nejlepších zpestřila účast Jánošíka v dobovém 
kroji.

Pro všechny naše závodníky to byl bezesporu největší turnaj, který zažili. Někteří měli
ve váze i 42 závodníků !!!  Byl to super turnaj a doporučuji se ho zúčastnit i příští rok.

Podrobnější výsledky najdete na :   

http://wyniki.judoinfo.pl/Competition1/index_match.html
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1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

Hodnocení trenéra 

 Kategorie U10 – benjamínci 

Přichystal L., Ciora J., Huvar M., Nuhlíček M., Kuluris M.

Tato  kategorie  probíhala  pouze  v ne  waza  –  SUPER  NÁPAD,  všichni  museli  předvést
maximální nasazení a hlavně bojovnost. Všichni tento turnaj zvládli na výbornou !!! Všichni
vybojovali celkem 20 zápasů –  16x zvítězili a jen  4x odešli poraženi. V této kategorii jsme
vybojovali, jak se později ukázalo, jediné 4 medaile – 1x zlato a 3x bronz. Všichni zaslouží
obrovskou pochvalu !!!

 Kategorie U12 – mladší žáci

Vlk F., Kaszperová K., Zwilling Š.,Mařec T., Kocmanová L., Martináková S., Kulhánek A.,
Schotli J., Nuhlíček J.

V této kategorii se nám už tolik nedařilo, i když všichni na tatami nechali všechen svůj um,
tak to na „ nadupanou „ konkurenci neplatilo. Všichni vybojovali celkem  29 zápasů –  13x
zvítězili  a  16x odešli  poraženi.  Jelikož  v této  kategorii  nechci  a  nebudu  hodnotit  jejich
výsledek, za předvedený výkon zaslouží pochvalu !!! 

 Kategorie U14 – starší žáci

Vavřinová P., Kožušník V., Fulneček Š.

V této  kategorii  jsme  bohužel  úplně  propadli.  Všichni  vybojovali  pouze  6 zápasů  –  1x
zvítězili a 5x odešli poraženi. Jelikož jsme tuto kategorii neviděl podrobněji nebudu hodnotit,
jelikož jejich výsledek je obrazem jejich výkonu a ten nebyl nijak valný. Přesto věřím, že to
na dalších turnajích bude lepší – více makat na tréninku – doporučuji 5x týdně trénink !!!!
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