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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

Erfurt 
 
 
Datum:                                               11.5.2019   
 
Kategorie: starší žáci 7 
                                                           dorostenci       4 
Trenéři: Hvozdovič M., Babinec J. 
 
Celkové hodnocení:  
 
V sobotu 11.5.2019 jsme se zúčastnili velikého mezinárodního turnaje v Erfurtu. Taková 
trochu menší obdoba turnajů ve Warszawě, nebo Budapešti. Účast 700 závodníků z 8 zemí. 
POL,FIN,NĚM,ČR,IZRAEL,NED,HUN,SWE 
Turnaj probíhal na 5 žíněnkách. 
Začnu s hodnocením, tentokrát jinak: 
Ročníky 2006 – v této kategorii U16 mají dva roky handicap, což je opravdu znát jak v síle, 
tak v celkovém vedení zápasu. Jeli na zkušenou, aby až nastane jejich čas nebyli z takového 
turnaje vyjukaní. Jeden zápas si vyhrála Silva, po úspěšném nástupu hned z prvního úchopu. 
To je cesta. Zápasy 1:4 
 
Ročníky 2005- tady už je znát roční vývoj, nebylo to úplně špatné, chybičky se opakují, určitý 
pokrok je znát, ale ne takový, jak bych si představoval. 
Pořád je tam menší aktivita, chtělo by to více nastupovat do chvatů, umět v kumi-katě více 
variovat a nebýt zaměřený jen a pouze na jeden jediný úchop. 
Přenáší se do turnaje způsob vedení randori z tréninku a to poloviční nástupy, které jsou pak 
lehce okontrovatelné, nebo jak tomu v Německu bylo, se hodně rychle trestají šido. 
Zápasy 6:6 
 
Ročníky 2004 – myslím, že kluci šli do turnaje z plné přípravy, program mají v tomto období 
hodně náročný a to se projevilo. Jsem přesvědčen, že kdyby měli turnaj, jako jeden 
z důležitých a měli větší prostor na odpočinek, bylo by to lepší. 
Je už znát, že jsou v U 16 nejstarší, zápasy jsou více vyrovnané a určitě zanechali na turnaji 
dobrý dojem. Velká škoda je dlouhé a prohrané GS Dominika ve čtvrtfinále, vyjímečně 
musím kritizovat rozhodčí, za neuznané a dle mého zcela regulérní wazari, které by 
znamenalo výhru a postup do finálového bloku. Ke konci už docházely síly, ale to souvisí 
s fází přípravy, jak už jsem zmiňoval. Zápasy 7:7 celkový poměr je určitě znatelný posun. 
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Jednotlivá utkání: 

 
Jméno váha Výhry/prohry umístění 
Kuželová Dominika 57 3/2  
Rapčanová Silvie 40 1/2  
Vontor Tomáš 38 2/2 5 
Meixner Michal 46 0/1  
Huvar Jakub 46 0/1  
Čebík Filip 50 1/1  
Fulneček Šimon 73 0/1  
Motyka Dominik 73 2/2  
Lindovský Jiří 60 1/2  
Kršňák Filip 66 2/2  
Křížek Šimon 60 1/1  
    
celkem  14/17  
 
 

 
 
 
 
 
V Ostravě: 20.5.2019  Zpracoval: Hvozdovič M. 
 


