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ZPRÁVA TRENÉRA 

 
 

 Dne 14.11. 2009 proběhl v Polské Wolbromi turnaj benjamínků a mladších žáků. Na tomto 
turnaji se představily družstva s okolí Wolbromi. Kvalitou bych ho přirovnal např.k Mittalu, kde se 
taky sjedou okolní kluby. Na turnaj se přihlásilo celkem 92 závodníků. Za ČR jsme byli přítomni 
pouze my. Co se týká pořadatelství, máme co dohánět. Po celou dobu turnaje pracovala místnost pro 
stravování, kde se bylo možno zdarma a kvalitně do syta najíst a napít.  

Hodnocení : 

 Tento turnaj byl poslední prověrkou našich borců  před Mistrovstvím Moravy benjamínků, 
které proběhne 21.11.2009 v Uherském Hradišti. Všichni naši borci ukázali dobrou připravenost na 
tento turnaj. Jen holky měly těžkou úlohu, protože musely bojovat s klukama. Lépe se vedlo Kristýně 
P. , která si s klukama lépe poradila a jen jednou prohrála a tak obsadila tak pěkné 2. místo. Naší druhé 
závodnici Adéle M. nevyšel ani jeden zápas. Doplatila na svou nezkušenost, kdy všechny svá utkání 
prohrála na techniky u nás nepovolenými. / to však není omluva !!! / . Mám na mysli techniky z kolen 
a za krkem. 

!!!   Již delší dobu naši borci bojují s ne waza, kdy si mnohdy neumí poradit – doporučuji 
trenérům se na boj na zemi více zaměřit !!! 

Jednotlivci : 

 Patrik F. s Matějem K. předvedli tradičně kvalitní zápasy, oba prohráli se stejným soupeřem. 
Dvořáček A. měl ten samý problém jako Adéla M. Ondra L. je sice ještě mladý závodník, ale nelíbí se 
mi jeho styl pojetí boje, kdy sice vyhrává, ale pokud nebude dělat techniky, tak to bude zlé !!! Ondro, 
když umíš techniky, tak je předveď v plné  kráse !!! Arnošt si poradil bez větších problémů a 
zasloženě vyhrál. 

Doporučuji : 

  Závodníci, kteří jezdí častěji na turnaje, absolvovat občas trénink u Štěpy, který má tréninky 
více zaměřeny na závodní judo, než my, kteří se zaměřujeme hlavně na nováčky. Myslím, že by tito 
naši závodníci  šli rychleji  výkonnostně nahoru a přechod do vyšší věkové kategorie by měl být pro 
ně snazší – Ale je to jen můj názor !!! 

!!! Záv ěrem chci poděkovat p.Labskému, Poláškovi a Dvořáčkovi, kteří pomohli s dopravou 
na tento turnaj a svou účastí přispěli k pohodovému průběhu turnaje !!! 

         Martínek Roman, trenér 


