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Výsledky - Benjamínci : 

 

Martínková Adéla do 42 kg 2 závodnice 2 zápasy 2 výhry  bez prohry 

1. místo 

Kresta Matěj  do 32 kg 4 závodníci 3 zápasy 3 výhry  0 proher 

1. místo 

Král Jan  do 38 kg 2 závodníci 2 zápasy 1 výhra  1 prohra 

2. místo 

Labský Ondřej  do 25 kg 5 závodníků 4 zápasy 3 výhry  1 prohry 

3. místo 

Sasínek Michal  do 23 kg 5 závodníků 4 zápasy 0 výher  4 prohry 

Bez umístění 

 

Výsledky - Mladší žáci : 

 

Král Jakub  + 60 kg  5 závodníků 4 zápasy 4 výhry  bez prohry 

1. místo 

 

 

 

Zpráva trenéra 

Kresta Matěj :  

 Super výkon, vše na ipon. Je na něm vidět zlepšení, které je výsledkem dobrého přístupu 
k tréninku a jeho pojetí na tatami je hodně dobré.  Jedinou slabinou jsou emoce, které ještě nedokáže 
potlačit, ale pracujeme na tom a dáme to dokupy. 



Labský Ondřej :  

 Ondra je šikovný, ale musí chtít. Tady to předvedl – že když chce, tak to jde. Turnaj v jeho 
případě přinesl ovoce, když zařadil seoi nage, která byla rychlá a dobře nastoupená, ale zalkl se toho a 
nedotáhl tuto techniku na ipon. To nevadí, budeme na tom pracovat 

 

Martínková Adéla :  

 Adélka měla jednu soupeřku, se kterou si bez problémů poradila – soupeřka s ní měla respekt 
a nebyla schopna nic udělat. Adélka si začíná osvojovat i ne wazu, ve které měla mezery, což je dobré. 

Sasínek Michal : 

 Michal je bojovník, který to zkusil poprvé na turnaji a podle toho to taky dopadlo. Nato, že 
dělá judo krátce si počínal statečně a rozhodně neudělal ostudu. 

Král Jan : 

 Honzík měl ve váze jednoho soupeře, se kterým šel 2x, poprvé prohrál na wazaria druhý zápas 
vyhrál na yuko, na skóre skončil stříbrný. 

Král Jakub :  

 Ke Kubovi není co dodat, co mu přišlo pod ruce, to zahodil a i když mu nedali ipon dokázal 
přejít do osae komi a vyhrát. Pokud vydrží, bude to v Dlize super těžká váha. Velká zkouška a hlavně 
výzva bude určitě přechod do starších žáků. 

 

Závěr : 

 Turnaj probíhal v nově opravené sokolovně . Zúčastnilo se 102 mladých judistů z celé jižní 
Moravy. Turnaj měl dobrou úroveň a naši borci neudělali ostudu a opět potvrdili, že to asi děláme 
dobře !!! Rozhodčí byli slušní. Všem 6-ti našim borcům děkuji za vzornou reprezentaci našeho 1. JC 
Baník Ostrava na tomto turnaji.          

 

 

zpracoval : Martínek Roman 

 

 


