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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

 GP Banská Bystrica 
 

                     
 

                               
 
Datum:                                   16.2.2019 
  
Kategorie:                              dorost                          
 
Počet závodníků 1.JCBO:    8 
  
Počet závodníků SG:             
      
Trenéři:                                Holý Martin 
                        
 
Hodnocení: Naše mladé dorostence tento kvalitně obsazený turnaj prověřil. Je třeba zlepšit 
kumikatu. Nejsme schopni se prosadit svým úchopem, který nám vyhovuje. A když nás 
soupeř chytí, máme problém se vytrhnout. Velký problém nám dělala ruka na límci (ne za 
krkem – hák). Dále je třeba zlepšit sílu, která už je v této kategorii rozhodující. Jako plus bych 
viděl kondiční připravenost, kde jsme se soupeřům vyrovnali. 
 

JMÉNO KLUB KATEGORIE VÁHA VÝHRA PROHRA UMÍSTĚNÍ 
 Kokešová Alexandra 1JCBO dorost 52 kg 0 3 4. 
 Václavková Tereza 1JCBO dorost 52 kg 3 0 1. 
 Čerchlová Markéta 1JCBO dorost +70 kg 1 1 2. 
 Meixner Tomáš 1JCBO dorost 55 kg 3 1 3. 
 Kunc Matěj 1JCBO dorost 55 kg 0 1 bez 
 Lindovský Jiří 1JCBO dorost 60 kg 1 2 bez 
 Křížek Šimon 1JCBO dorost 60 kg 0 2 bez 
 Kršňák Filip 1JCBO dorost 66 kg 0 2 bez 
  

 
 
Zpracoval : Holý Martin 18.2.2019 
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Grand Prix Banská Bystrica 
 
Kdy: sobota 16.2. 2019 
Kde:Športová Hala Štiavničky, Banská Bystrica 
Kdo: Mláďata U11 
Trenéři: Jan Huvar, Tomáš Kotyk  
 
Hodnocení turnaje: 
V pátek 15.2.  jsme se autem vydali do Banské Bystrice. Cesta, i když trošku delší, než jsme 
předpokládali, uběhla rychle. Ubytovali jsme se v Penzionu u Vinca, kde jsme přespali. Ráno 
jsme jeli na halu, kde se kluci zvážili, rozcvičili a netrpělivě jsme očekávali start turnaje. 
Turnaj byl výborně zorganizován, vše běželo jako hodinky. Po vzdání holdu Jánu Gregorovi 
st. proběhlo ve 13:30 vyhlášení mláďat a mladších žáků. Po vyhlášení jsme vyjeli směr 
Ostrava,  kde jsme dorazili okolo 19:00. 
 
Výsledky závodníků: 
 
Jméno Příjmení Kategorie Váha Výhry Prohry Umístění 
Manolis Kuluris U11 -34 kg 2 2 5. 
Michal Nuhlíček U11 -30 kg 1 2 7. 
Matyáš Huvar U11 -38 kg 5 0 1. 
 
Hodnocení závodníků:  
 
KulurisManolis: 2V/2P 5.místo 
Mano první zápas vyhrál nad Majeríkem na ippon v osae-komi. Bohužel, drtivou většinu 
zápasu se Mano pral nehorázně pasivně, až jsem se i trochu podivil, že soupeře dokázal dostat 
nějakým způsobem do držení. U druhého zápasu jsem, bohužel, stihl pouze jeho poslední 
vteřiny (naši borci se vždy museli na žíněnky dostat ve stejnou chvíli, takže přebíhání bylo 
obtížnější), kdy náš Sparťan vyhrál na ukázkové sasaecurikomiashi nad zápasníkem 
z Ukrajiny. V tomto zápase nemohu nic vytknout. Třetí zápas s Vozarskym byla nádherná 
fraška ze stran rozhodčích. Při první seoinage Mano hodil z kolen a dostal za to po právu 
napomenutí. Bohužel, údajně dle rozhodčích i druhý hod, který měl být obodován na wa-zari, 
byl ohodnocen jako hod z kolen a tím pádem dostal shido, na které prohrál. U této akce jsme 
byli přítomni oba trenéři a rozhodně bychom to tak neohodnotili. Ne z pohledu trenéra 
vlastního svěřence, ale z pohledu rozhodčích ČSJu. Bohužel to bylo vidět i na care systému, 
že daná akce nebyla provedena z kolen, ale slovenští rozhodčí asi museli zajistit výhru svého 
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slovenského zápasníka… Čtvrtý Sparťanův zápas (a teď to označení myslím vážně) 
s Liptákem vypadal nádherně. Mano se rval do poslední milisekundy, jako by mu šlo o život. 
Byl aktivní, snažil se, poslouchal rady a šel do toho zápasu o třetí místo se vším, co vněm 
bylo. Bohužel soupeř, oproti Manovi, byl dlouhý jak týden před výplatou a dokázal si držet 
patřičný odstup. Nakonec v posledních 30-ti vteřinách Mano upadal na wa-zari a nedokázal to 
už vyrovnat do konce zápasu. Každopádně za tady tento zápas by se neměl vůbec stydět, 
protože vážně nebylo nic, za co jej káral. Nakonec se Mano umístil na pátém místě, ale 
rozhodně to mohlo, nebo spíše mělo, dopadnout lépe pro našeho Sparťana. Rozhodně mohu 
doporučit, aby jezdil více po mezinárodních turnajích a nabíral zkušenosti. Ale je taky třeba, 
aby používal hlavu i během samotného zápasu a věděl nejlépe, kdy a co udělat. 
 
 
Nuhlíček Michal: 1V 2P 7.místo 
Naše nadějná hvězda nastoupila na první zápas proti Vojtkovi. Je vidět, že to byl Míšův první 
velký turnaj. V tomto zápase předváděl hodně, ale vážně hodně silové judo. Podařilo se mu 
vyhrát na ippon takovým pachvatem, který připomínal tai-otoshi. Druhý Míšův zápas vypadal 
jinak než jeho první, což bylo dobře. Rval se tak, jak bych si od něj přál. Soupeř Brisuda ho 
hodil na tai-otoshi, na ippon. Ve třetím Míšovém zápase se Soukupem opět zafungovali 
rozhodčí. Tím pádem hod na břicho byl hodnocen jako wa-zari a hod na wa-zari hodnocen už 
jako ippon. K Míšovým zápasům jsem toho moc nenapsal z důvodu, že bych se u každého 
opakoval. A to potřebou rozšířit jeho chvatovou kapacitu! A to opravdu hodně! Naučit se 
nové chvaty, ale taktéž vypilovávat ty staré, u kterých má domnění, že je už ,,umí,, . Taky ať 
jezdí na každý turnaj, na který bude moci. Je potřeba, aby získával zkušenosti, a to nejen na 
turnajové sféře, ale i té tréninkové.  

 
 
        Zpracoval: Kotyk Tomáš 

Huvar Matyáš 5 V/0P 1.místo 
Maty šel do všech zápasů ostře a bez respektu, žádnému ze soupeřů nedal šanci a zápasy 
ukončoval do minuty. U Matyho bych chtěl vyzdvihnout dobrou kumi katu a ašiwazu, na 
kterou konečně začal i házet a kombinovat s dominantními technikami seoinage a uchi mata, 
na kterých je ale potřeba dále pracovat a rozvíjet je. Taky je potřeba brát častěji boj na zemi.  
Maty celkově zanechal dobrý dojem, výhry nad Maďarem a Ukrajincem potěšily. 
 
         Zpracoval: Huvar Jan 
 
 
 
 


