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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

VC Česká Třebová  
 
 
Datum: 19. 1.  2020   
 
Kategorie: dorostenci/ dorostenky 
  
Počet závodníků 1.JCBO: 10  z toho:  2 dorostenky 
     8 dorostenců 
 
Trenéři: Dušan Koza, Jiří Svitič 
 
 
 
Hodnocení turnaje: 
  

 Turnaj probíhal bez problémů a komplikací. Byl organizován na pěti tatami a vše 
běželo jak po másle. Nebyl nijak zvlášť silně obsazen. Trenéři většiny klubů i vzhledem 
k termínu turnaje vzali na turnaj nováčky této kategorie a zkušenější závodníci se chystají až 
na následující turnaje, které už budou o silnější konkurenci. Organizátoři se tradičně vyšvihli i 
zahraniční účastí pěti zemí, za což jistě zaslouží pochvalu. Turnaj začal ve 14:00 hodin a 
ukončen byl krátce po 16:00 hodině. 

 
Na tento turnaj jsme také my vzali mladé závodníky, kteří se vůbec neztratili. Velice 

dobře se ukázali prvoročáci. Ukázali svoje kvality a mnozí se prosadili na medailové 
umístění. Čebík, Siuda a Kuželová podali moc sympatický výkon. Ale také ostatní se 
předvedli v dobrém světle a nejsou od medaile daleko. Mnohem větší prověrkou ovšem bude 
už následující turnaj v Olomouci. 

V turnaji také probíhala soutěž družstev, kterou jsme po našich výsledcích vyhráli a 
získali tak další krásný pohár za první místo do naší sbírky pohárů! Na druhém místě skončil 
Judoklub Olomouc a třetí Dayto Ryu Pardubice. 

Gratulujeme našim závodníkům k tomuto vítězství a zároveň děkujeme za skvělou 
reprezentaci našeho klubu a našeho regionu. 
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Dorostenci/ dorostenky 1. JCBO: 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Alexandra Kokešová -52kg 2/2 5. 
Dominika  Kuželová -57kg 2/1 2. 

Filip Čebík -55kg 3/1 3. 
Jakub Vršek -55kg 3/1 2. 
Michal Caletka -55kg 1/1 bez. 
Adam Siuda -55kg 4/1 3. 

Jan Matýsek -55kg 0/1 bez. 
Petr Caletka -60kg 1/2 7. 

Šimon Fulneček -73kg 2/2 5. 
Michal Čerchla -73kg 0/1 bez. 

 
 
V Ostravě: 21. 1. 2020    Zpracoval: Dušan Koza, tr. dorostu 


