
zpráva trenéra

Přebor České Republiky Mladších Žáků

Mladá Boleslav 12.11.2016

Nejvyšší soutěž ČR pro věkovou skupinu mladších žáků proběhla v listopadu v daleké
Mladé Boleslavy. Kde jsme se vydali již v pátek 11.11. v počtu pěti aut. Na tento přebor se
probojovalo 13 naších závodníků:

28 kg Buranyč Filip

36 kg Fráňa Patrik

38 kg Kunc Matěj

40 kg Čebík Filip

46 kg Kolář Daniel

46 kg Lindovský Jiří

46 kg Křížek Šimon

50 kg Tomek David

+ 60 kg Motyka Dominik

48 kg Kuželová Dominika NESTARTOVALA 

48 kg Mikendová Tereza

48 kg Otáhalová Magdaléna

52 kg Kokešová Alexandra

Krásný početný tým závodníků podpořil také velmi početný tým rodičů a to maminky
Kokešová, Motyková, Tomková , Lindovská, Fráňová, Čebíková a Tatínci Tomek a Kolář. 

Ubytování jsme měli v táborových podmínkách zhruba 20 km od Boleslavy společně
s Opavským týmem. 



Hodnocení závodníků:

jméno výhry prohry místo váha
Buranyč Filip 1 2 5. 28
Fráňa Patrik 0 2 bez 36
Kunc Matěj 3 1 3. 38
Čebík Filip 0 1 bez 40
Kolář Daniel 0 1 bez 46
Křížek Šimon 4 0 1. 46
Lindovský Jiří 4 1 3. 46
Tomek David 0 1 bez 50
Motyka Dominik 3 1 2. + 60
Kokešová Alexandra 3 1 2. 52
Mikendová Tereza 3 1 2. 48
Otáhalová Magdalena 0 2 bez 48

Vítězem svojí váhové kategorie je stal  ŠIMON KŘÍŽEK (- 46 kg). Ani v jednom
zápase  nezaváhal  a  pohlídal  si  ostrou  kumikatu,  dominantní  pohyb  a  techniky,  kterými
bodoval. V daný den nenašel přemožitele, a byl lepší, než všichni kdo mu přišli do cesty.
Právem si zasloužil titul Přeborníka ČR mladších žáků.

Blízko k dalšímu titulu přeborníka ČR měl DOMINIK MOTYKA (+ 60 kg). Dominik
prošel hladce do finále dobrou kumikatou a dominantním bojem. Ve finále hodil soupeře na
yuko, ale ten se nezdál a začal zvyšovat útok, bohužel při útoku Dominika, se kluci do sebe
zasekli a vyšší  soupeř přetlačil Dominika na ippon. NEVADÍ ČEKÁ NA NÁS JINÝ TITUL.
Krásná práce a krásný výsledek, jdeme dál …

Ke svému finálovému zápasu nenastoupila SAŠENKA KOKEŠOVÁ (- 52 kg), poté co
si v semifinále zranila krk a museli jsme jí odvést do nemocnice. Všichni víme, že by tento
turnaj  vyhrála.  Sašenko,  nevadí… osud  ti  totiž  připravuje  jiný  titul,  který  bude  mnohem
důležitější a otevře ti bránu k velkému judu. 

Překvapivou vicemistryní se stala TEREZA MIKENDOVÁ (- 48 kg). Terka prošla do
finále dvěma zápasy, které vyhrála na šido. Zatím moc juda neukázala, ale její dominantní
dobrá stabilita a silové dispozice a newaza, jí dovedly do finále. Zde již nestačila na vyspělejší
soupeřku. Terka je druhá a patří ji gratuleace. Jsem zvědavá, jak poroste dále. Ukázala, že
může mít potenciál, ale je to vše v jejích rukách.

Ve vyrovnaném semifinále prohrál MATĚJ KUNC (- 38 kg) a to ho postrčilo o boj o
třetí místo, kde si již vytouženou medaili nenechal vzít. Matěj jako ostatní jeho tréninkoví
kolegové šel závod s dominantním úchopem, dobrým pohybem a útočným judem. Cinklo to a
to je pěkná odměna za práci. 



Poslední  medaili  vybojoval  JIRKA LINDOVSKÝ (-  46  kg).  Linďák  nesmyslně
prohrál první zápas a tak jsme mohli být rádi, že dostal šanci bojovat v opravných bojích. na
štěstí se probral a tam už nenechal nic náhodě a bojoval, jak nejlépe dokázal. Gratuluji

Do bojů o medaile se probojoval i Filip Buranyč (- 28 kg). Jeho soupeř byl viditelně
silnější a zkušenější a přesto, že se Filda nezalekl a šel se prát, na medaili nám to nestačilo.
snad příště. 

Dva své zápasy na přeboru šli i Patrik Fráňa (- 36 kg) a Magda Otáhalová (- 48 kg).
Patrik předvedl nádherný první zápas, kde osud rozhodl bohužel jinak, než na naše vítězství.
Nicméně zápas to byl pěkný a myslím, že to by mohla být tvoje cesta. Bohužel druhý zápas jsi
maximálně podcenil. 

Magda, bojovala, ale bylo vidět, že v nové váze ztrácí po stránce silových dispozicích. 

David Tomek (-50 kg),  Daniel Kolář (- 46 kg),  Filip Čebík (- 40 kg). Všichni tři
startovali na přeboru ČR poprvé a neustáli sílu a tlak soutěže. Přesto, že se snažili útočit, byl
jejich projev bojácný a ustrašený. Světlou výjimku tvořil Filda, který po upadnutí, otevřel boj,
ale ztrátu nezvládl otočit. Je to škoda, ale máme aspoň na čem pracovat a pokud budete chtít
čeká  nás  hromada  dalších  takových soutěží.  Bereme všechny tyto  soutěže  jako trénink a
zkušenost a proto, by váš strach z prohry měl jít stranou, zbytečně nás brzdí, taky si myslím,
že jsme prohráli na to, na co vás celý rok upozorňuji a to mě mrzelo. 

Já  děkuji  všem nominovaným,  za  jejich  celoroční  práci  a  chuť  závodit,  za  super
skupinu  a  přátelský  vztah  a  za  to,  že  jste  to  právě  vy  ..   Děkuji  rodičům  za  pomoc
s dopravou a všem ostatním, kteří jsou nedílnou součástí našeho týmu. 

V závěru  bych  chtěla  poděkovat  trenérům  Ottovy,  Babincovy,  Janovskému,
Macháčkovy a Martínkovy, bez kterých bychom dnes s těmito dětmi nemohli pracovat a vést
je další cestou. 

zpracovala: Boháčová M.


