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ZPRÁVA Z TURNAJE 

 

TĚŠÍNSKÝ TURNAJ ŽÁKŮ  

 

 

Datum:    16. 1. 2015 

 

Kategorie:    mladší/starší žáci/žákyně 

 

Počet závodníků 1.JCBO:  7 

 

Trenér:     Matyáš Otto 

 

Hodnocení: 

  

Tradiční turnaj v dostatečně prostorné hale těšínské ZŠ proběhl velmi hladce bez 

zbytečných prostojů, za což patří pořádajícímu oddílu velký dík. Celkově se ho účastnilo na 

sto závodníků z ČR, Polska i Slovenska, kteří své boje zakončili již kolem 13.00. Pro 

závodníky našeho klubu to byl první turnaj toho roku a pro některé i v nové věkové kategorii, 

čemuž odpovídají také výsledky. Obecně lze říci, že jsme v zápasech předvedli pěkné výkony, 

bohužel s velkými mezerami v boji o úchop a bojovností na zemi, které ve většině případů 

způsobily celkově negativní zápasovou bilanci 7/17 . Rodičům velmi děkuji za zajištění 

dopravy, prosím však pro příště o dodržení času domluveného srazu (vznikají tak problémy se 

startovními lístky). 

 

Starší žáci 

 

Král Miroslav -55 kg  1/2  3. místo 

 

Mirek šel do zápasů s vyspělejšími soupeři se zaujetím a bojovností. Ani jednomu nedal nic 

zadarmo a v semifinále svého soupeře dokonce zaskočil KSK na wazari. Bohužel vedení 

neudržel chybou v kumi kata a turnaj pro něj skončil. Jeden vyhraný zápas si připsal 

nenastoupením soupeře. Přeji mu v nové tréninkové skupině mnoho zdaru. 

 

 Mladší žáci 

 

Přibyl Jan  -34 kg  1/3 bez um. 

 

Pro Honzu byl tento turnaj ukazatelem potřeby zvýšení tréninkových dávek a účastí na 

trénincích na Sareze. Do prvního zápasu šel ospale, poté došlo ke zlepšení a ze zápasů mám 

dobrý dojem. Nedokonalé TOS zatím bohužel soupeře neohrožuje, chce to také zvětšit výběr 

přechodů na zemi. Chyby trénovat, přidat jeden trénink týdně a určitě půjdeme nahoru. 
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Bortlíček Adam -34 kg  2/2 bez um. 

 

Uvědomit si, který úchop potřebuji pro daný chvat, nepadat tak lacině na ipon a wazari – to 

jsou věci, které je potřeba zlepšit. Pochvala za pěkné kombinování TOS a OUG a pohyb po 

tatami. O fous nám utekl postup ze skupiny ale poprali jsme dostatečně.  

 

 

Matýsek Jan  -38 kg  1/3 4. místo 

 

Z Honzy jde cítit nadšení pro judo, což je velké pozitivum. Velké mezery v kumi kata a 

nedostatečném dotažení chvatu mu nedovoluje hodit na jinak pěkně nastoupenou UMA. 

Jednu výhru si připsal proti klubovému kolegovi Štěpánovi.  

 

Líbenek Štěpán -38 kg  0/4 5. místo 

 

Pro Štěpána první velký turnaj, kde se naplno ukázal rozdíl mezi turnajem přípravek a touto 

úrovní. Ve svých zápasech nedostal příliš prostor se projevit a brzy padal na ipony, poté 

bohužel opouštěl halu se slzami v očích. Nezbývá než zvednout hlavu, prát se od první 

vteřiny, absolvovat ještě pár turnajů přípravek a výsledek se musí dostavit, máš na to!!! 

 

Neckář Matěj -46 kg  0/2 bez um. 

 

Tato akce byla první větším turnajem také pro Matěje a okusil si všechna negativa – 3 hodiny 

čekání na zápas, který trval 3 vteřiny. S přijatelnějším soupeřem se již popral téměř celý 

zápas, než chvilka nesoustředěnosti způsobila pád na TOS. I tak ale měl turnaj pro Matěje 

velký význam, jelikož již ví, že musí hodně přidat, aby byl schopný se prosadit na větších 

závodech než je turnaj přípravek. 

 

Turčínek Tomáš -55 kg  2/1 2. místo 

 

Dobrý přechod z postoje na zem většinou do KEG přinesl Tomovi stříbrnou medaili. Dle 

mého názoru musíš přidat v bojovnosti v postoji, pohybu v zápasišti a kumi kata. Poté 

budeme schopni ohrozit i lepší soupeře než byli začátečníci, se kterými ses dnes pral.  

 

         

         Zpracoval: Matyáš Otto 

 

 

 

 

 
 


