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ZPRÁVA TRENÉRA  
 

Velká cena Ostravy 
 
Datum: 21. 9. 2019   
 
Kategorie: U11, U13, U15, U18 
 
Počet závodníků 1.JCBO:    8 mláďat 
   20 mladších žáků/žaček 
              10 starší žáků/žaček 
   1 dorostenec 
 
Trenéři: Marek Dryšl, Ondřej Šmatelka, Jan Huvar, Jan Brunec, Roman Peter, Matyáš Otto 
 
Hodnocení: 
 
Tradiční ostravský turnaj přilákal účast 180 závodníků, povětšinou z MSK. Mladší žáci sbírali 
poslední body do ranking listu na Přebor ČR a i díky tomuto turnaji budeme mít zdaleka 
největší účast ze všech klubů v kraji. Je potřeba si uvědomit, že na tom mají podíl všechna 4 
větší střediska, a že se spolupráce opravdu vyplácí. V kategorii U15 se účastnili pouze judisté, 
kteří dostali volno v náročném programu (ČP Brno, MT Varšava). 
 
Výsledky jednotlivých středisek: 
 
Středisko Sareza: 
 
U11 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Matyáš Huvar -44 2/0 1. místo 

Petr Buroň -30 0/2 bez 
 
U13 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Václav Kolář -38 0/2 bez 

Jiří Malinovský -46 0/2 3. místo 
David Salinger -46 2/0 1. místo 
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Ondřej Šimkovič -50 0/2 bez 
Adam Kulhánek -50 1/2 5. místo 

Kristýna Kaszperová -52 2/1 1. místo 
 
U15 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Vojtěch Kolář -55 1/2 3. místo 

Jiří Čech -55 2/1 2. místo 
Radim Žáček -60 0/3 bez 
David Tomek -66 3/1 2. místo 
Adéla Pupíková +63 0/2 2. místo 

 
U18 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Daniel Kolář -73 0/4 5. místo 

 
Středisko K15: 
 
U11 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Deniel Jančata -33 1/2 3. místo 
Vojtěch Stark -44 1/1 2. místo 

 
U13 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Jan Murin -42 0/3 bez 
Jan Pospíšil -50 2/1 2. místo 

Lukáš Pavlík -66 2/0 1. místo 
Adam Beníček -66 0/2 3. místo 

 
U15 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Maxmilián Hort -55 0/3 4. místo 
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Mikuláš Bernacký +73 0/3 4. místo 
 
Středisko Poruba: 
 
U11 
 

 
Matyáš Kret 
 
Pro Matyho skvělý turnaj, kde si vyzkoušel různé soupeře. Má silný tah rukou a dobré reakce 
v ne waza, musíme však zapracovat na větší škále technik, pohybu a postoji. 
 
Sebastián Nytra 
 
Sebíkův teprve druhý turnaj, kde tentokrát na soupeře nestačil. Musíme se začít soustředit 
pouze na svého protivníka, nesmí nás nic kolem rozhodit. Jdeme dále a další turnaj bude zase 
o kousek lepší… 
 
Melichar Škoda 
 
Melda má v kraji bohužel pouze 1 soupeře a šel s ním 2 zápasy. První rozhodl trest soupeři, 
v druhém Meldova dobrá ne waza. Máme před sebou spoustu práce – zapojme více technik a 
pracujeme také na kondici. 
 
 
U13 
 

 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Matyáš Kret -36 2/2 3. místo 

Sebastián Nytra -30 0/2 3. místo 
Melichar Škoda +52 2/0 1. místo 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Šimon Kanclíř -42 5/0 1. místo 
Viktor Plaček -46 1/1 2. místo 

Kristián Galamboš -66 1/1 2. místo 
Lucie Kocmanová -36 1/1 2. místo 
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Šimon Kanclíř 
 
Šimon se rychle zlepšuje. Nejen v provedení technik, ale také v taktice. Tentokrát, i když šel 
vyšší váhovku, dokázal všechny soupeře porazit, finalistu dokonce dvakrát. Dovedla ho 
k tomu dobrá práce v kumi kata, kterou trénujeme. Věřím, že se mu začnou dařit i jiné 
techniky než ouchi gari, aby byl pro soupeře nebezpečnější. 
 
Viktor Plaček 
 
Také Viky šel vyšší váhovku, kde měl pouze klubové kolegy. Proti Jirkovi dokázal kontrovat 
a udržet, v druhém zápase se však nedokázal prosadit a upadl si v závěrečných vteřinách. Je 
třeba se trošku zklidnit a vnímat pohyb soupeře, nenastupovat bez ohledu na něj. 
 
Kristián Galamboš 
 
Pro Kikina první turnaj v 66, dva kluboví soupeři. Úvodní utkání proti Lukášovi šel vidět 
přílišný respekt ze soupeře, přitom nástupy byly nebezpečné. V druhém si již vítězství 
pohlídal a bere stříbro. Pracujeme na aktivnějším vedení boje, více dotažených nástupů do 
technik až do konce… 
 
Lucie Kocmanová 
 
S Luckou jsme si řekli, že zkusíme překopat její styl, který už moc nefunguje a zkoušíme to 
zlepšit v tréninku. Má v kraji pouze dvě soupeřky, o dvě hlavy menší, které jsou si velmi 
podobné. V prvním utkání rozhodlo dobré doražení techniky a kontrola osaekomi, v druhém 
naopak laxní pohyb, kdy soupeřka využila Lucčiny chybičky a jednoduchým de ashi rozhodla 
zápas. 
 
Středisko TCJK: 
 
Počet závodníků 1.JCBO - středisko TCJK Hrabůvka: 1 mládě 
        6 mladších žáků  
                   3 starší žáci 
Hodnocení: 
 
Na tomto tradičním turnaji nastoupilo za naši tréninkovou skupinu – žáci TCJK celkem 10 
závodníků a všichni projevili velkou snahu zabojovat o co možná nejlepší umístění. Rozbor 
s vyhodnocením jednotlivých zápasů našich borců provedeme s trenéry v následujícím týdnu 
na tréninku.  



 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 

Pro kategorii mladších žáků byl tento turnaj posledním nominačním turnajem před přeborem 
ml. žáků ČR. Někteří pěkně zabojovali a ještě si v „rankingu“ vylepšili své bodové skóre a 
tím si zajistili nominaci na výše zmíněný přebor ČR.  
Celkem jsme za naší tréninkovou skupinu získali 3 zlaté, 1 stříbrnou a 4 bronzové medaile, 
Všem závodníkům děkuji za účast, nasazení při zápasech a vzornou reprezentaci jak našeho 
klubu 1JCBO, tak i naši tréninkové základny. Rodičům děkuji za účast a podporu svých dětí i 
jejich kamarádů.  
 
Mláďata TCJK Hrabůvka 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Jakub Ciora -33 3/0 1. místo 

 
Mladší žáci TCJK Hrabůvka 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
František Vlk -55 1/1 3. místo 

Jakub Turek -42 2/2 3. místo 
Michal Baudiš -60 1/1 2. místo 
Šimon Schwarz -60 2/0 1. místo 
Šimon Zwilling -55 1/1 1. místo 
Adam Dryšl -50 1/2 bez 

 
Starší žáci TCJK Hrabůvka 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Matěj Válek -46 1/3 bez 
Vojta Kožušník -50 1/2 3. místo 
Tereza Volná -57 0/2 3. místo 

 
 
 
V Ostravě  24.9.2019      Zpracovali: Marek Dryšl, Jan Huvar, Matyáš Otto 


