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Celkové hodnocení: 
V sobotu 9.11.2019 jsme se vydali do nedaleké Bytomi na mezinárodní turnaj 
pořádaný našim polským spřáteleným klubem
zvládnutý bez problémů. 
 
Hodnocení jednotlivců: 
 
Filip Malaczynski: 
Povedený turnaj, hodnotné tři výhry. Ještě lepšímu výsledku schází aktivnější přístup 
k zápasu. Příliš často se pere v
 
Jakub Vršek:  
Jakub překvapil své soupeře velice precizně zvládnutou gaeši
gurumy po nástupu soupeře je přímo ukázkové. Chtělo by to přidat i nějakou tokui
 
Tomáš Meixner:  
Tomáš pojal tento turnaj tréninkově, bez zbytečné úpravy váhy a startoval ve vyšší váhové 
kategorii. Poznal, že rozdíl v síle o kategorii výše je značný.
 
Karel Platoš:  
Karel určitě vstupoval do turnaje s
po prohraném prvním kole již nedostal další příležitost. Škoda.
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Hvozdovič M.  

9.11.2019 jsme se vydali do nedaleké Bytomi na mezinárodní turnaj 
polským spřáteleným klubem. Turnaj proběhl na 4 tatami 

 

 

ovedený turnaj, hodnotné tři výhry. Ještě lepšímu výsledku schází aktivnější přístup 
zápasu. Příliš často se pere v hlubokém předklonu. 

ře velice precizně zvládnutou gaeši-wazou. Jeho načasování joko 
gurumy po nástupu soupeře je přímo ukázkové. Chtělo by to přidat i nějakou tokui

pojal tento turnaj tréninkově, bez zbytečné úpravy váhy a startoval ve vyšší váhové 
síle o kategorii výše je značný. 

Karel určitě vstupoval do turnaje s většími ambicemi, bohužel k.o. systém je nemilosrdný a 
po prohraném prvním kole již nedostal další příležitost. Škoda. 
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Jméno 
Meixner Tomáš 

Vršek Jakub 
Malaczynski Filip 

Platoš Karel 

 
V Ostravě : 16.11.2019                                                

Judo club Baník Ostrava, z.s. 

  
  

  

Váha Výhra/prohra 
60 0/1 
55 3/2 
60 3/2 
73 0/1 

 
 
 

                                        Zpracoval: Hvozdovič M.
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umístění 
Bez. 

5. 
5. 

Bez. 

Zpracoval: Hvozdovič M. 


