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Výsledky naVýsledky naššich zich záávodnvodnííkkŮŮ



Hodnocení jednotlivců – holky
_____________________________________

� Macháčková Kateřina hmotnost do 24 kg - 12 závodnic 3. místo

Kačenka vyhrála 4 utkání, ale... vyčkává na chvat soupeře a potom kontruje, zatím jí to vychází, ale do budoucna doporučuji používat 
více techniky, větší účast na tréninku atd.

� Blaťáková Aneta hmotnost do 48 kg – 4 závodnice 3. místo

Na Anetce byla vidět absence na trénincích, kterou zapříčinilo vleklé zranění nohy, i přesto podala bojovný výkon.

� Pracuchová Zuzana hmotnost 24 kg – 12 závodnic 2. místo

Zuzanka jde svými výkony nahoru. Nato, že je nováčkem si počíná dobře a pokud vydrží,určitě předvede mnohem víc.

� Polášková Kristýna hmotnost 52 kg – 2 závodnice MISTRYNĚMORAVY 2009

Kristýnka působí flekmatickým dojmem, musí být hecována a potom dokáže předvést pěkné techniky. Na turnaji se jí nádherně povedla 
kombinace kouči gari – o uči gary, kdy soupeřku dovedla krásným iponem do ne wazy. Její soupeřka jí nedala nic zadarmo a musela se o 
titul poprat - vyhrála zaslouženě !!! Gratuluju !!!

� Martínková Adéla hmotnost 42 kg – 2 závodnice MISTRYNĚMORAVY 2009

Adélku v prvním utkání, kdy svou soupeřku k ničemu nepustila poškodili rozhodčí, což odnesli nevolí našeho tábora i pískotem 
některých trenérů. To jí však nezlomilo, zdravě se nahecovala a v ostatních dvou utkáních svou soupeřku přivedla k pláči... a to doslova. 
Na vítězství se zapotila,šla tři kvalitní zápasy – vyhrála zaslouženě. K Adélce jsem vždy hodně kritický, ale teď jsem byl  s jejím 
výkonem opravdu spokojený. Chybí tomu jen vypilovat techniku a snad to bude ještě lepší !!!



Hodnocení jednotlivců – kluci
_____________________________________

� Dvořáček Adam hmotnost do 35 kg 3. místo

Adam je obratný, pere se pěkně,ale mnohdy prohraje na nesoustředěnost a „strach“ ze soupeře. To zlepšíme !!!

� Labský Ondřej hmotnost do 27 kg 2. místo

Ondra je Ondra, sám se rozhoduje jestli se bude prát nebo to odchodí. Tady však ukázal, že když chce tak to jde !!!

� Gřešek Vít hmotnost do 50 kg 2. místo

Vítek je  z Poruby a moc ho neznám, nepral se špatně, ale doporučuji zlepšit techniku a její následné použití v zápase !!!

� Pupakis Sotirios hmotnost do 44 kg 3.místo

Soti si lepší umístění zavinil sám, když prohrál vyhrané utkání tím, že se nechal hloupě chytit do držení,doporučuji více 
používat techniku v zápasech, kterou umí dobře !!!!

� Franek Patrik hmotnost do 32 kg 2. místo
� Kresta Matěj 3. místo

Na obou se podepsala časová prodleva, kdy na svoje zápasy čekali cca 5 hodin, tedy až nakonec celé soutěže. Oba 
dlouhodobě předvádí pestré judo i v ne waza, kdy dokážou nejen krásně hodit, ale i udržet. Za své prohrané utkání si mohou 
sami, když soupeři využili jejich chvilkové nepozornosti a kontrovali. V obou borcích vidím do budoucna velkou perspektivu 
– snad se nepletu !!!



ZZáávvěěrereččnnéé zhodnocenzhodnoceníí turnajeturnaje
____________________________________________________________________

Šampionát Moravy proběhl v krásné sportovní hale v Uherském Hradišti , kde se setkali nejlepší benjamínci z celé Moravy.
Celkem přijelo 208 borců z celé Moravy. Náš klub 1. JC Baník Ostrava o.s. reprezentovalo 11 borců. Z toho bylo 5 dívek a 6
chlapců. Byly zde zastoupena všechna naše střediska a to Poruba 1, Hrabůvka 3 a Sareza 7 borců. 

Organizačně byl tento turnaj zvládnutý velmi dobře. Důležitost a vážnost turnaje umocnil zahajovací ceremoniál, kdy zazněla
i Česká Státní hymna. Jediná stinná stránka turnaje,byla ve volbě jednoho z hlasatelů, který patří do VIP a ne za stolek. Díky němu
se celá soutěž nepředstavitelně vlekla a až do pozdních  odpoledních hodin. Celé mistrovství Moravy bylo zakončeno slavnostním
ceremoniálem, kdy medailisté k diplomu a medaili dostali i věcnou cenu.

Z 11Z 11--ti nati naššich reprezentantich reprezentantůů vezeme 11 medailvezeme 11 medailíí, tzn. 100%  , tzn. 100%  úúspspěěššnost. nost. 

Dá se říci, že jsme zde zanechali velmi dobrý dojem a opět jsme všem dokázali, že patříme k nelepším klubům v této věkové kategorii nejen na
severní Moravě, ale i Moravě jako celku.

Závěrem chci touto cestou poděkovat všem našim závodníkům za vzornou reprezentaci našeho klubu, ale také a hlavně trenérům, kteří
své svěřence na tuto soutěž dlouhodobě připravovali, ale i ostatním činovníkům klubu, kteří se celoročně podílejí na celkový chodu klubu.

Nesmím taky zapomenout podpoděěkovat rodikovat rodičůčůmm, kteří pomohli s dopravou našich borců na tento pro nás úspěšný turnaj a to :

p.Franek , p.Labský , pp.Franek , p.Labský , píí. Pracuchov. Pracuchováá,  p.Kresta, p.Pupakis,  p.Kresta, p.Pupakis

Martínek Roman
zodpovědný trenér turnaje


