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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

ČP BRNO 
 
 
Datum: 12. 9. 2020   
 
Kategorie: dorostenci/dorostenky 
 
Počet závodníků 1.JCBO: 20  z toho:  4 dorostenky 
     16 dorostenců  
 
Trenéři: Dušan Koza, Jiří Svitič 
 
Hodnocení: 
 Turnaj probíhal na 4 tatami, tradičně velmi dobře zorganizován. Byl poznamenaný 
korona virovým opatřením, a proto se nesjela taková zahraniční účast jako v předešlých 
letech. Přesto reprezentační výběr Slovenska prokázal výbornou kvalitu. Dalšími 
zahraničními účastníky byli Poláci, kteří, jak víme, vždy přivezou i kvalitní závodníky. 
 Z tohoto pohledu se jednalo o skvělý turnaj, který i v nepřiznivých podmínkách 
zachoval svoji silnou reputaci. 
  
 
Dorostenci 1. JCBO: 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Tomáš  Vontor -50 2/1 3. 
Jakub Vršek -55 2/2 7 
Petr Caletka -60 0/1 bez 
Jan Matýsek -60 0/1 bez 

Adam Siuda -60 4/2 5. 
Tomáš Meixner -60 5/1 3. 
Filip Malaczynski -60 5/1 2. 
Filip Čebík -60 1/1 bez 

Michal Caletka -60 1/1 bez 
David Tomek -66 0/1 bez 

Jiří Lindovský -66 4/1 3. 
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Šimon Křížek -66 3/2 5. 
Filip Kršňák -73 0/1 bez 

Dominik Motyka -81 4/1 2. 
Michal Čerchla -81 0/2 bez 
Šimon Fulneček -81 0/2 bez 

     
     
     

 
Dorostenky 1. JCBO: 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Tereza Václavková -57 4/0 1. 

Dominika Kuželová -57 1/2 7. 
Alexandra Kokešová -57 3/2 5. 
Markéta  Čerchlová +90 3/0 1. 

 
 
Závěrečné hodnocení: 

Poměr vyhraných a prohraných utkání je pro nás pozitivní 31V /20P, také proto se dá 
hovořit o povedeném turnaji z naší strany. Forma snad přišla v pravý čas. Je potřeba jí teď ale 
ještě doladit směrem k MČR v Brně na začátku listopadu a směrem k případným dalším 
turnajům. 

Celé družstvo za předvedený výkon dostalo na poradě pochvalu nejen za výsledky, ale 
především za přístup k turnaji a za předvedené výkony. 

Uvidíme, co nám ukáže hned další turnaj, který následuje již tento víkend 
mezinárodním turnajem v Teplicích. 
 
V Ostravě: 16. 9. 2020    Zpracoval: Dušan Koza 
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ČP BRNO 
 
 
Datum:                                                13.9.2020 
 
Kategorie: st. žáci ………7 
                                                           st. žákyně……6                                             
                                                           
Trenéři: Hvozdovič M., Svoboda J. 
 
 
Celkové hodnocení:  
 
 Týden po závodním rozjezdu na KP,přišel ČP v Brně, kde bylo podle početné účasti vidět, že 
závodění mladým judistům chybí a účast byla nadprůměrná. 
Díky omezením, tentokrát nebylo dovoleno startovat zahraničním sportovcům. 
     Byl to pro nás takový zvláštní turnaj a vybrali jsme si snad smůlu na pár turnajů dopředu. 
Michal Meixner měl soutěž rozjetou výborně, nicméně po dvou hladkých výhrách, přišlo 
vyloučení za sporný moment, který se ještě minule trestal šido a od tohoto turnaje 
hansokumake. Tímto byl vyřazen z turnaje a nemohl nastoupit do oprav. N medaili měl určitě. 
Nikolas Kristen, podobně po dvou přesvědčivých výhrách nešťastně nechal rameno při pádu 
na tatami a odnesla to klíční kost. Také byl tímto pádem vyřazen z oprav. 
Překvapila příjemně Charlotte, která tentokrát zabojovala moc hezky. 
Pavle věřím, že až se dostane na vítěznou vlnu, bude to o moc lepší. Teď je v útlumu spíše 
psychicky, trénuje poctivě a pravidelně. Prohrála taktickou chybou. 
Silva došla do finále s přehledem a v něm svedla vyrovnaný souboj, kde rozhodovaly 
drobnosti. 
Adéla si odeprala své životní maximum a při větší zápasové praxi může klidně pomýšlet na 
stupeň nejvyšší. 
Alice bojuje a ještě nějaký čas bude s velkým posunem v hmotnostní kategorii. 
Doby se zlepšuje pomaleji, ale zlepšení tam určitě je. 
Honza, Lukáš, Michal už jsem o tom psal v rámci KP, pokud o prázdninách mají přednost 
jiné aktivity než trénink, tak se to musí zákonitě projevit. 
A na závěr Nela, šikovná a platí také, že při větší praxi na turnajích přijdou i vítězné zápasy. 
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Jednotlivá utkání: 

 
Jméno váha Výhry/prohry umístění 
Lavhrukhin Dobrynia -55 kg 1/1 Bez 
Pospíšil Jan -55kg 1/2 Bez 
Meixner Michal -55kg 2/1 9. 
Kristen Nicolas -60kg 2/1 Bez 
Baudiš Michal -73kg 0/1 Bez 
Pavlík Lukáš -73kg 0/1 Bez 
Rapčanová Silvie -44kg 2/1 2. 
Bukovjanová Charlotte -52kg 3/2 7. 
Rapčanová Alice -57kg 0/1 Bez 
Vavřínová Pavla -57kg 0/1 bez 
Močkořová Adéla +63kg 2/1 2. 
Kurucová Nela -44kg 0/2 Bez. 
    
 Celkem 13/16  
    
    
    
 
 

 
 
 
 
 
V Ostravě: 16.9.2020  zpracoval: Hvozdovič M. 
 
 


