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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

MT a VT Budapešť 
 
 
Datum:   26.4. – 30.4. 2019 
  
 
Kategorie: mladší/ žáci/žákyně / dorostenky 
 
Počet závodníků 1.JCBO: 7   
      
 
Trenéři: Boháčová 
  
 
Hodnocení: 
  

Žákovské mistroství světa se konalo na 8 tatami s mezinárodní účastí 27 států. 
Kvalitně obsazený a těžký turnaj jsme zvládli v rámci svých možností. V mladších žácích 
jsme vybojovali jeden zápas zásluhou Kristýny Kaszperové, která hodila nádherné vysoké a 
rychlé o goši. V dorostenkách vyhrála svůj úvodní zápas Saša Kokešová. Ze skupiny 
mladších žáků jsme vyrazili v malém počtu a prakticky s úplnými nováčky v tomto 
judistickém světě. Na všech byl vidět respekt a strach, ale to nevadí. Berme to jako 
neskutečnou zkušenost. V neděli jsme si prošli nádhernou Budapešť, nasáli chuť tohoto 
nádherného města, odpočinuli jsme si od juda a v dalších dvou dnech jsme se zúčastnili 
kvalitně obsazeného soustředění. Zde se kluci poprali ve třech dvouhodinových tréninkových 
jednotkách s kvalitním sparingem a zjistili, že se s nimi dá rovnocenně poprat a zaházet si. 

 
 

 
Mladší žáci/žákyně 
 
U 13 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 

Marian Seibert -45 kg 0/1 bez 

Michal Baudiš -60 kg 0/1 bez 
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Ondřej      Šimkovič -49 kg 0/1 bez 

Matyáš       Štverka -54 kg 0/1 bez 

Kristýna Kaszperová         -50 kg 1/2 bez 

 
Dorosteky U18 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 

Magda Otáhalová -52 kg 0/1 bez 

Saša Kokešová -52 kg 1/1 bez 

 
 
Výcvikový Camp  
 

Kemp, kterého jsme se zúčastnili byl pro nás neskutečnou školou. Na tatami místního 
judo klubu se sešlo na třista závodníků mláďat a mladšího žactva z Polska, Maďarska, 
Ukrajiny, Kanady a dalších států. Měli jsme možnost se poprat s opravdu kvalitním 
sparingem a zjistit, že jsme konkurence schopní. Věřím, že tato zkušenost nás posune dál a 
výš. Všichni se randory zhostili důstojně a ze všech sil, za což jím moc děkuji. 

 
 
 
 
 

V Ostravě: .6. 5. 2019     Zpracoval: Boháčová M 
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Budapešť cup 
Kdy:neděle 28.4 2019 
Kde: UTC Icehockeyhall Budapešť 
Kdo: benjamíni 
Trenér: Jan Huvar 
 
Hodnocení turnaje: 
V sobotu 27.4 jsme se vydali do hlavního města Maďarska, Budapešti, na Mistrovství světa kategorie 
benjamínů. Po noci strávené v hotelu a večerní prohlídce centra města jsme jeli na halu. Následovala 
akreditace, vážení a nakonec čekání na začátek a rozcvičení. 
Turnaj probíhal na 8 tatami v konkurenci 1543 závodníků a 27 evropských zemía 2 mimoevropských 
zemí. Soutěž byla, jako každý rok, velmi kvalitně obsazená. 
 
Hodnocení závodníků: 

Jméno Příjmení Kategorie Váhová kategorie Výhry Prohry Umístění 
Matyáš Huvar U11 -39 kg 4 0 1. 

 
Maty se tohoto turnaje zúčastnil z důvodu, že většinu turnajů vyhrává poměrně snadno. Tento turnaj 
pro něj znamenal opravdovou výzvu. Matyho přístup byl vzorný, nic nepodcenil a moc dobře si 
uvědomil, že zde se ho soupeři nebudou bát a rádi mu padat na záda, ale že on sám svým výkonem 
rozhodne o úspěchu a neúspěchu.  
První zápas proti závodníkovi z Polska Maty ukončil po dvou stečích jeho oblíbenými technikami seoi 
nage a uchi mata, obě za wa-zari. Ve druhém zápase se postavil proti domácímu závodníkovi, kterého 
hodil nejdříve na wazari, znovu technikou seoi nage a poté technikou o soto gari na ippon. 
V semifinále čelil judistovi z Ázerbájdžánu, kterého nejprve hodil pěkným o uchi gari na wazari a poté 
nádherným podmetem okuri aši harai na ippon. Ve finále čelil znovu polskému závodníkovi, což bylo 
finále, jak se patří, vyrovnané, plné nástupů do chvatů. Od druhé minuty začal mít Maty navrch a 
soupeř byl trestán shido za pasivitu. Zápas dále pokračoval do Golden score, ve kterém Maty 
nepolevoval v talku a vybojoval druhé shido. Těsně před koncem prodloužení nastoupil do techniky 
sode tsurikomi goši a hodem na wazari vyhrál nejen zápas, ale i turnaj.  
Považuji to za Matyho největší úspěch, nicméně nesmí usnout na vavřínech a pokračovat v práci dál 
jako doteď.  
 
                                Zpracoval: Huvar J. 
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Budapešť 
 
 
Datum:                                              28.4.2019   
 
Kategorie: starší žáci     8 
                                                           starší žákyně      3 
 
Trenéři: Hvozdovič M. 
 
Celkové hodnocení:  
 
Nebudu opakovat popis soutěže, je to velice náročný turnaj, kde prosadit se znamená 
obrovský úspěch.  
Jsem hrozně rád za bodované umístění Tomáše Vontora, který vyhrál tři zápasy a i ty 
prohrané nebyly jednoznačné a mohlo to dopadnout i lépe. Možná trochu scházela kondice 
v GS, které Tomáš nakonec prohrál, ale byl to velice vyrovnaný souboj. Vítězství by jej 
posunulo do finálových bloků, škoda. Nicméně věřím, že příští rok to už na finálové bloky 
bude. 
Šimon Fulneček, kdyby dokázal trochu zklidnit a nebyl zbrklý, uměl rychleji vyhodnotit 
jednoduché situace, tak často řešené na tréninku, mohl také být výše, věřím, že na bodovaném 
místě. 
U ostatních není třeba být konkrétní, každý dostává můj krátký komentář, hned po odchodu ze 
žíněnky, kdo samozřejmě chce, výjimečně jsou případy, že někdo nechce. 
Platí, že sice doháníme, ale pořád ještě trochu zaostáváme za Evropou v kumikatě, a 
v agresivitě. Po výjimečně vybojovaném úchopu by měla okamžitě následovat akce,nástup do 
chvatu, což se nám nedaří. Snad obava z prohry, příliš připouštěná zodpovědnost, nedokáže 
přinutit závodníky k větší aktivitě. Mnohdy by to vedlo k lepším výsledkům. 
Poměr zápasů není až tak hrozný jako vloni a myslím, že to má vzestupnou tendenci. 
  
 

 
Příjmení Jméno Hm.kategorie Počet výher/proher umístění 

Kuželová Dominika 57 1/2 - 
Vavřínová Pavla 57 1/2 - 
Rapčanová  Silvie 40 0/1 - 
Huvar Jakub 45 1/1 - 
Meixner Michal 45 0/1 - 
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Čebík Filip 50 0/1 - 
Čerchla Michal 66 0/1 - 
Vontor Tomáš 40 3/2 7. 
Tomek David 66 0/1 - 
Caletka Petr 55 1/1 - 
Fulneček Šimon 73 2/2 - 
 Celkem  9/15  

 
 
 
 
 
V Ostravě:  Zpracoval: Hvozdovič 
 
 


