
 1. Judo club Baník Ostrava, z.s. 

 
 
J. Misky 71/11, Ostrava 30, 700 30  č.ú. 1659796339/0800 
IČO: 27015891  www.1jcbo.cz 
DIČ: CZ27015891  info@1jcbo.cz 

ZPRÁVA TRENÉRA 
 

TURNAJ BENJAMÍNKŮ ŠTRAMBERK 
 
 
Datum: 12.10. 2019  
 
Kategorie: mláďata 
 
Počet závodníků 1.JCBO: 10   
 
Trenéři: Matyáš Otto, Michaela Boháčová, Štěpán Tycar 
 
Hodnocení: 
  

Tradiční turnaj pouze jedné věkové kategorie byl pěkně zorganizován a děti byly 
rozděleny do skupin, většinou po pěti, takže měl každý dostatek prostoru ukázat své 
schopnosti. Turnaje se zúčastnily děti středisek Sareza, TCJK, K15 a Poruby, určitě nás však 
mělo být více. Věřím, že na krajském přeboru za 14 dní se již ukážeme v plné síle. 
 
Výsledky našich závodníků: 

 
jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Vojtěch To -24 kg 2/2 2. místo 
Deniel Jančata -31 kg 1/2 bez um. 
Leon Přichystal -31 kg 3/2 2. místo 
Petr Buroň -31 kg 0/2 bez um. 

Tadeáš Šelong -32 kg 1/3 4. místo 
Daniel Berka -33 kg 0/3 bez um. 
Jakub Ciora -33,9 kg 4/0 1. místo 

Manolis Kuluris -34,9 kg 4/0 1. místo 
Sebastian Hon -38,3 kg 1/3 4. místo 
Vojtěch Stark -52,9 kg 1/1 2. místo 
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Hodnocení jednotlivců: 
 
 
Vojtěch To  -24 kg   2/2   3. místo 
 
Vojta byl po dlouhé době na turnaji a šel v zápasech postupně nahoru. Bohužel první dva 
neskutečně zaspal a upadl v prvních vteřinách. Pokoušíme se o pěknou ashi wazu a technicky 
jsme vyspělí, teď to postupně ukazovat více v turnaji a máme vyhráno😊 
 
Deniel Jančata  -31 kg   1/2   bez um. 
 
Deny je před svými zápasy dost nervózní a zatím tedy musíme zapracovat na tom, abychom 
se soustředili na boj a ne na bolístky. Věřím, že v sobě probudí srdce bojovníka a budeme ho 
vídat na turnajích i nadále. 
 
Leon Přichystal  -31 kg   3/2   2. místo 
 
Leon šel velmi bojovný turnaj, ve kterém nestačil dvakrát na stejného soupeře (poprvé pouze 
na trest). V jednom ze svých zápasů předvedl krásnou vysokou seoi nage ala Koga, proto je 
škoda, že jsou v jeho judu vidět také pokusy z kolen, na které má ještě spoustu času. Celkově 
ale velmi pěkné boje a gratulace k výsledku. 
 
Petr Buroň  -31 kg   0/2   bez um. 
 
Peťa sbírá zkušenosti na prvních turnajích a jde vidět, že půjde rychle nahoru. Neustále 
bojuje, pokouší se o ippon seoi a nepadá na každý nástup soupeře – máme se na co těšit!!! 
 
Tadeáš Šelong  -32 kg   1/3   4. místo 
 
Také Tadeášův první start po prázdninách, ve kterém byla vidět až příliš velká obava 
z prohry. O to více nás všechny potěšil skvělým momentem v ne waza v posledním zápase, 
kdy ukázal, že to bojovník je. Těšme se i nadále z tréninků, buďme trpěliví a výsledky se 
dostaví. 
 
Daniel Berka  -33 kg   0/3   bez um. 
 
Danův úplně první turnaj, za který zaslouží velkou pochvalu za bojovnost a soustředění ve 
všech zápasech. Podobně jako ostatní se v turnaji zlepšoval každým zápasem a věřím, že to 
bude turnaj od turnaje lepší… 
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Jakub Ciora  -33,9 kg  4/0   1. místo 
 
Kuba předvedl suverénní výkon s mnoha technikami, kterými dokázal bodovat. Harai, tao i 
bočáky jsou super, naopak by dle mého názoru měl úplně vypustit nesmyslný strh, kterým 
soupeře neohrožuje, a ještě mu nabízí šanci v ne waza. Gratuluji a věřím, že mu tyto výkony 
vydrží i ve starších kategoriích! 
 
Manolis Kuluris  -34,9 kg  4/0   1. místo 
 
Stejně jako u Kuby, jde i na Manovi vidět, že je oproti ostatním už dost „vypraný“ a má něco 
za sebou. I on dokázal hodit postupně na osoto, tao, i uchi matu. Největší pochvalu ale 
zaslouží za předvedené kombinace technik, které byly velmi účinné. Snad se stane judo naší 
životní cestou a třeba tady budeme mít českého Illiadise😊 
 
Sebastian Hon  -38,3 kg  1/3   4. místo 
 
Sebův první turnaj, který byl pro nás všechny velkou školou. Zaslouží obrovskou pochvalu za 
bojovnost v posledních dvou zápasech!!! Seba má na to, aby z něj byl výborný judista, jen si 
musí začít více věřit a potom to vše přijde… 
 
Vojtěch Stark  -52,9 kg  1/1   2. místo 
 
Vojta ztratil první utkání nepozorností v přechodu postoj-zem, kterou soupeř využil 
k osaekomi. V druhém pak předváděl pěkné pokusy o ouchi a uchi matu, které mu přinesly 
vítězství. Stejně jako u ostatních držím palce, aby u juda vydržel i do vyšších kategorií a bavil 
se tím co nejvíce. 
 
 
  
V Ostravě: 13.10.2019      Zpracoval: Matyáš Otto 


