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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

RÖNTGEN KANIZSA CUP NAGYKANIZSA 
 
 
Datum: 5. 10. 2019  
 
Kategorie: mladší žáci/žákyně 
 
Počet závodníků 1.JCBO: 4  z toho:  2 mladší žáci 
     2 mladší žačky 
 
Trenéři: Matyáš Otto 
 
Hodnocení: 
  

Tuto poměrně vzdálenou akci v Maďarsku jsme letos poprvé zařadili do našeho plánu 
turnajů a na „výzvědy“ byli vyslání 4 zástupci JCBO ročníku 2008. Turnaj byl menšího 
charakteru s 5 zahraničními týmy, kde většina kategorií byla řešena skupinami každý 
s každým. Obecně lze říci, že úroveň dovedností mladých Maďarů je v tomto věku mírně 
vyšší a vzhledem k naprosté benevolenci v kumi katě šly vidět i u nás nepoužívané techniky – 
dobrá zkušenost pro všechny naše závodníky. Celková zápasová bilance 7/4. 
 
Hodnocení jednotlivců: 
 
Kristián Galamboš  +60 kg   0/2   2. místo 
 
 CSÖSKLI (HUN)    -7 HRG, -7 osae 
 CSÖSKLI (HUN)    -7 TNO, -7 HRG 
 
Kikin šel dvakrát se stejným soupeřem, ze kterého měl v prvním zápase až přílišný respekt. 
Už v první minutě prohrál boj o úchop a upadl na harai, které soupeř dotáhl do osaekomi. 
V druhém klání už do toho šel mnohem lépe a nebál se útočit. Dokázal soupeře i hodit, akce 
však byla posouzena jako kontrachvat soupeře. V druhé půlce utkání zaspal kumi katu stejně, 
jako v předchozím zápase a soupeř zápas ukončil. Pochvala za první zahraniční zkušenost i 
zlepšený výkon v druhém zápase!!!😊 
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Viktor Plaček  -45 kg   1/2   3. místo 
 
 HODORICS (HUN)  +7 OSG, +7 osae 
 BOGÁR (HUN)  -10 OGO 
 NAGY (HUN)   -7 SON, -7 SON 
Viky měl čtyřčlennou skupinu a bylo jasné, že se dobře popere. V prvním utkání si pěkně 
připravil svého soupeře na OSG a prokázal dobrý přechod postoj – zem. Druhý souboj byl 
dost atypický, měl snad o dvě hlavy menšího, podsaditého soupeře, se kterým si nedokázal 
poradit a podcenil jeho bočák – znamenalo to ippon. Poslední zápas měl proti sobě viditelně 
vypranějšího soka, pěkně pracujícího s jednostranným úchopem, ze kterého prováděl velmi 
účinné judo. Velké pozitivum je Vikyho snaha – pokoušel se hned o několik přechodů na 
zemi a dokázal i uniknout z držení. Zatím doplácíme na malou zkušenost z turnajů, to se ale 
není čemu divit, vždyť tě tu máme teprve 2 roky😉 
 
Lucie Kocmanová  -36 kg   2/0   1. místo 
 
 DÖMÖTÖR (HUN)  +10 TOS 
 DÖMÖTÖR (HUN)  +10 OSG 
Pro Lucku v obou případech rychlá záležitost do 30 vteřin. Velké pozitivum je použití dvou 
rozdílných ale stejně účinných technik, obě ustála a neskončila na kolenou či břichu, což je 
zlozvyk, na kterém v tréninku pracujeme. Věřím, že na PČR za dva týdny po dlouhé době 
nalezne více než 2 soupeřky a budeme tak o jejím výkonu moci napsat více slov😊 
 
Kristýna Kaszperová  +49 kg   4/0   1. místo 
 
 KOVÁCS (HUN)  +10 KOG 
 SKRABAN (SLO)  -7 SMK, +7 KUG, +7 osae 
 SEP (SLO)   -7 KOG, +10 osae 
 GOMBOR (HUN)  + 7 OSG, +7 osae 
Kristýnka měla z naší skupinky nejvíce možností ukázat, jak na tom je a vyšlo to na 1*. No, 
možná na 1-, když vezmeme v potaz, že v druhém i třetím utkání prohrávala na wazari a 
v prvním zápase zase musela utíkat z držení soupeřky! 😊 Vyzdvihnul bych tedy jistě 
houževnatost, ale také různé techniky, kterými dokáže své soupeřky ohrozit. Kristýnka byla 
lídr výpravy a zaslouženě si odváží zlato, hlavně však další zkušenosti se zahraničními 
soupeřkami.  
 
V Ostravě: 6.10.2019       Zpracoval: Matyáš Otto 


