
PRAŽSKÝ POHÁR ŽÁK Ů A DOROSTU 
16.5.2009 

Trenér: Borbely R. Boháčová M. 
Počet závodníku: 11 
 
MLADŠÍ ŽÁCI  
 
OCHMAN MAREK  - 46 kg  13 závodníků 
- 2 výhry  
- 1 prohra     5. místo 
  
( Marek netahá rukama a dělá techniky zdálky, používá pouze chvat sotomaki komi – která je 
pro tuto kategorii zakázaná – a nejhorší je ale to, že na ní ani nedokáže hodit, pouze si lehne 
pod soupeře. Chyba začíná již v kumikatě, kde si nedokáže vybojovat pořádný uchop.  Marku 
,chce to více technik a zapracovat na úchopu.) 
 
SLANIČKA JAN  - 46 kg  13 závodníků 
-  3 výhry  
-  1 prohra     3. místo 
 
(Honza nedotáčí seoi-nagu a neustále kleká na nohy. Chce to více dostat soupeře do pohybu, a 
než nastoupíš do techniky, připravit si ho.) 
 
PÁTEK  (ARNOŠT)  - 46 kg  13 závodníků 
- 1 prohra     bez umístění 
 
(Arnošt, jak už jsem psala minule, je rváč s pěkným judem, bohužel ale tentokrát neměl den a 
po prvním prohraném zápase skončil… Arnošte, pořádně trénuj a uvidíš, že čas na výhry brzo 
přijde) 
 
KRÁL JAKUB  + 60 kg 6 závodníků 
- 5 výher     1. místo 

 
(Co dodat, Kuba je ve své váze jednička a soupeře drtí jednoho za druhým. V Praze prokázal i 
srdce bojovníka, a i s naštípnutým malíčkem dokázal vyhrát.) 
  
STARŠÍ ŽÁCI  
 
SVOBODA JIŘÍ  - 46 kg  9 závodníků 
- 2 výhry  
- 1 prohra     3. místo 
 
( Jirka je zkušený závodník, který prokazuje své umění v kvalitními boji. Jeho prohraný zápas 
byl způsobený vyčkáváním na to co udělá soupeř. Soupeř Jirku překvapil rychlým útokem, 
kdy se nechal chytit za krkem a už nestačil chybu napravit a upadl si.) 
 
ŠMEHÍK FRANTIŠEK - 60 kg  5 závodníků 
- 3 výhry     1. místo  
 



( Františkovy není co vytknout, pere se s přehledem a perfektně, jeho sortiment technik není 
zaměřený pouze na jednu techniku, což je správné. Také se mi líbí, že dokáže rychle pracovat 
,reagovat na boj na zemi. Franta mohl jeden zápas vyhrát na škrcení, ale pražáci si vytvořili 
svoje pravidla a nepovolovali to.)  
 
MLADŠÍ ŽÁKYN Ě 
 
TOMÁNKOVÁ LUCIE - 44 kg  5 závodnic 
- 3 výhry 
- 1 prohra     2. místo 
 
(Lucka je rváč, pere se s přehledem, začíná u nožek a dokončí akci na zemi.) 
 
URIČKOVÁ KRISTINA - 52 kg  5 závodnice 
- 4 výhry      1. místo 
 
(Na Kristině je vidět, že jí judo baví, ve své váze vyhrává, ale její boje jsou nejisté. Neví co 
má se soupeřem dělat, chtělo by to nějakou techniku na kterou bude házet. V rukách to jenom 
neutahá. Chválím ji za odstranění jejího zavěšení do soupeře, pokud  zapracuješ ještě na 
technice, začnou být zápasy jednoduší.)  
 
 
 
       Zpracovala: Michaela Boháčová  
Dorostenci 
 
OŽANOVÁ KRYSTÝNA - 52 kg  5 závodnic  
- 4 prohry     bez. um 
Krystýně pořád schází síla pro provedení technik. Za soupeřkami dost plápolá.   
 
OTTO MATYÁŠ   -73 kg  21 závodníků 
- 2 výhry 
- 2 prohry     7.m 
S podaným výkonem Mates rozhodně nemůže být spokojený. Po vybojování úchopu dlouho 
přemýšlí než provede techniku a je předcházen. Přesto že Mates vzorně trénuje, má teď 
období kdy se judisticky hledá. Musí vydržet. 
 
PRAVDA JAN  +90 kg  6 závodníků 
-  3 výhry  
-  2 prohry     3. místo 
Pravdič bude muset přidat vysoký chvat. Pokud nezmění zažitý způsob boje kdy se předklání 
a s předklonu útočí nízkou SON, budou jej vyšší soupeři porážet. 
 
Zpracoval: Radislav Borbély 
 


