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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

MT GRAND PRIX Považská Bystrica 2019 
 
 
Datum:  5. 10. 2019   
 
Kategorie:  U11, U13 
 
 
 

 
Hodnocení střediska PORUBA 

 
 
 
Počet závodníků 1.JCBO (Poruba): 3 z toho:  mláďata – 1 
     ml. žáci – 2 
 
Trenéři:  Jan Merta 
 
Závodníci (Poruba): 
 
U11 
jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Melichar Škoda +50 kg 3/1 2. místo 
 
Velice hezky se pral Melda Škoda. 2 zápasy zvítězil ipponem a jeden na wazari, ovšem byla 
zde vidět jasná technická i fyzická převaha. Podlehl pouze jednomu soupeři z Ukrajiny, který 
nakonec váhu vyhrál. Ve finálním zápase se projevily mírné nedostatky v boji o úchop a 
následné udržení úchopu. 
 
U13 
jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Jakub Románek -55 kg 0/2 bez 
Šimon Kanclíř -42 kg 0/1 bez 
 



 1. Judo club Baník Ostrava, z.s. 

 
 
J. Misky 71/11, Ostrava 30, 700 30  č.ú. 1659796339/0800 
IČO: 27015891  www.1jcbo.cz 
DIČ: CZ27015891  info@1jcbo.cz 

 
 
Kuba Románek do turnaje nastoupil s lehkou trémou a hned 1. zápas šel se slovesnkým 
závodníkem Piklou, který svou váhu vyhrál. V opravách narazil na zkušenějšího borce 
z Baníku Adama Kulhánka, kterému rovněž podlehl a dále v turnaji nepokračoval. Mimo jiné 
Kuba plnil důležitou funkci zásobování týmu řízky, buchtami a ovocem všeho druhu - 
děkujeme.  
Šimon Kanclíř měl velice těžký los, ve své váze měl 20 soupeřů a bohužel nešikovně upadl už 
v 1. zápase a do oprav se nedostal. Nicméně na turnaji zůstal jako morální podpora svých 
kamarádů. 
 
Hodnocení: 
 
Na turnaj v Považské Bystrici jsme dorazili v celkovém počtu 5 trenérů a 20 závodníků. Až 
na menší zpoždění se zahájením turnaje vše proběhlo dle očekávání a bez větších časových 
prodlev. Tohoto MT se účastnili závodníci z Česka, Slovenska, Polska, Německa, Ukrajiny, 
Estonska, Lotyšska, Slovinska a Maďarska. Navzdory této vysoké konkurenci se nám 
podařilo vybojovat celkově 6 medailí. 
 
 
V Ostravě: 7. 10. 2019       Zpracovali: Jan Merta,  
 
 
 
 
 

 

Hodnocení střediska TCJK 
 
 
Počet závodníků  TCJK: 9.  z toho:  5 mladších žáků 
     4          benjamínci 
 
Trenéři: Ondřej Šmatelka, Jan Janovský 
 
 
Hodnocení: 
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Obecné hodnocení turnaje:  
Turnaj MT Považská Bystrica – organizace turnaje byla za mne, až na pár chyb v pořádku. 
Trvání soutěže bylo dlouhé a vyčerpávající. Chtěl bych poděkovat pořadatelům za výborné 
uspořádání všech 5 tatami. Naši závodnici bojovali v kategoriích mladších žáků, mini žáků, 
kteří předvedli pěkné výkony, ale získali i pár zkušeností. Chtěl bych také poblahopřát 
Šimonovi Zwillingovi za 3. Místo. Všem závodníkům, trenérům a rodičům děkuji za účast a 
podporu svých děti a kamarádů.         
 
Mladší žáci/benjamínci 

Jméno Příjmení Váhova kategorie Počet v/p Umístění 
Šimon  Zwilling -55kg 3/1 3. 
Tom Mařec -38kg 2/2 Bez. 

Franta Vlk -55kg 1/2 Bez. 
Adam Bechný -30kg 0/1 Bez. 
Jakub Ciora -34kg 1/2 Bez. 
Marek Bravanský -38kg 0/2 Bez. 
Leon Přichystal -32kg 2/2 Bez. 

Manolis Kuluris -38kg 2/2 Bez. 
Kuba  Valošek -38kg 2/2 Bez. 

 
V Ostravě: 7.10.2019                                                         Zpracoval: Ondřej Šmatelka 
 
 
 
 
 

Hodnocení střediska SAREZA 
 
Počet závodníků:  6 z toho:  mláďata – 2 
     ml. žáci – 4 
 
Trenéři:  Boháčová, Huvar. 
 

U11 
jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Matyáš Huvar 42 kg 3/0 1. místo 

Petr Buroň 34 kg 0/1 bez 
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Matyáš je bombarďák, který jde na zápas maximálně koncentrovaný a vždy jen 
s jedním cílem, a to vyhrát. Má široký repertoár technik, na které dokáže házet a dobrý pohyb 
po tatami. Je však potřeba své techniky neustále zdokonalovat. Na to nezapomínejme. Jinak 
za mne velká pochvala… dříč, který chce…  

 
Petřík si vyjel na zkušenou a i přesto, že je méně zkušený závodník, dokázal soupeři 

vzdorovat. Je potřeba u Péti odstranit natáhnuté ruce a snažit se více útočit. Jinak z tohoto 
turnaje mám dobrý pocit.  

 
 

U13 
jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Ondra  Šimkovič -55 kg 1/2 5. místo 
David  Salinger -50 kg 1/2 5. místo 
Adam Kulhánek -55 kg 3/1 3. místo 
Charlotte Bukovjanova -48 kg 2/1 2. místo 
 
 
 

Ondra mi poslední dobou dělá moc velkou radost na tréninku. Jde na něm vidět velký 
výkonnostní posun, ale hlavička mu zatím nedovoluje lepších výsledků na turnaji. Na turnaji 
šel v nové váhové kategorii a i přesto dokázal vyhrát jeden zápas. Bylo na něm vidět zklamání 
z prohry. To je v pořádku, protože tím dává najevo, že chce být lepší.  A já vím, že on 
bude….  

 
David – je nový hráč v závodním judu a ukazuje velkou kvalitu. Prohrává jen na 

nezkušenost. 
 
Adam – odloží knihu a jde se prát, Adam je technický hráč. Zkouší techniky, které se 

učíme a dokáže na ně bodovat. Těší mne, že vyhrává technické judo, které předvádí.  
 
Charlotta – dnes to byl její turnaj. Dokázala se vyvarovat chybám, na které prohrála 

v Brně. Techniky jsou stále ještě tak trochu divoké, ale to se bude zlepšovat.  
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Mohu řící, že jako trenér jsem z této soutěže odjela spokojená. Všichni závodníci udělali kus 
práce a posunuli se hodně dopředu. Těší mne jejich posun a přeji jim mnoho zdaru na dalších 
soutěžích a v dalších věkových kategoriích, kde většina přestoupí.  
 
V Ostravě: 9.10.2019                                                         Zpracoval: Boháčová M. 
 

 
 
 
 
 

Hodnocení střediska K15 
 
 
U13 
jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Jan Pospíšil -50 kg 2/1 3. místo 
Adam Beníček -50 kg 1/3 4. místo 
 
 
 


