
Zpráva z turnaje

VC Mittal Ostrava 25.09.2010

Trenér : Macháček Leoš 
Asistenti : Švec Jakub, Šalamounová Hana
 

Výsledky našich závodníků 

Benjamínci 

Hotárek  Tomáš 0V/2P 20-23kg bez.
Mladý borec, který není zvyklý na turnaje. Časem se však vše spraví, když však na sobě zapracuje.
 
Labský Ondřej 4V/0P 26 –29 kg 3. místo 
Ondra je dobrý borec, předvádí pohledné judo, střídá techniky v postoji s přechodem do ne  waza.
Pochvala. 

Šejda Ondřej 1V/1P, Kabašta Roman 1V/2P 26-29 kg bez.
Oba  předvedli bojovného ducha. Časem se při píli na trénincích a následně na turnajích vše dostaví. 

Macháčková Kateřina 1V/1P 27 kg 2. Místo
Na Kačce se podepisuje absence účasti turnajů na závodech. První zápas vyhrála na Wazari, kdy však
přestože ve  druhém vedla na  yuko nedokázala   vedení  uhájit  a  zaslouženě  prohrála.  Je ještě  co
dohánět.

Kresta Matěj 3V/1P 32 – 36 kg  3. místo 
Pořád bojujeme s psychikou. Jak zápas trvá delší dobu, tak se rozčilujeme a nesoustředíme se na judo,
které když chce předvádí na velmi dobré úrovni. Nesoustředěnost jej stála finále. 

Blažej Jan 0V/1P,  Müller Vojta 2V/2P,  Burdiga Jan 0V/1P,  Kocman Petr 0V/2P,  Romba Jan
0V/1P  29 - 32 kg  
Vojta skončil na 4. místě.  Honzové a Petr se neumístili.  Chce to ještě dopilovat techniky, které bude
třeba i na zápase využít.

Strmiska Václav 1V/1P 32-36 kg bez.
Václav měl snahu, ale nevyšlo mu to. Také i u něj bude zapotřebí se zúčastňovat více turnajů.

Pracuchová Zuzanka 3V/0P 23-26 kg 1. místo 
Zuzka měla svůj den. Na co sáhla, to se jí podařilo.  Když přidá pořádně ruce k technice, tak zápasy
budou trvat hodně krátkou dobu. Ale to se dožene. 

Večeřová Andrea 0V/3P 23-26 kg bez. 
Jezdí hodně na turnaje, ale je třeba hodně zapracovat na technice a technice…

Král Jan 3V/0P 40-44 kg 1. místo 
Honzík jde ve stopách svého bratra Jakuba, pere se hezky jen potřebujeme zapracovat na taktice
boje…ale to platí pro všechny !!! Snad by měl jen nastupovat do zápasu bez obav.
 
Kr ček Adam 2V/1P 40-44 kg 2. místo 
Předvádí bojovný výkon, ale chybí mu zužitkovat techniky, které zná. Jen chůze po tatami nestačí! 



Kotala Ondřej 1V/4P 40-44 kg bez.
Chce to zapracovat na technikách jak na tréninku, tak i pak v zápase. 

Pupakis Sotirios 1V/1P 54 kg 2. místo
Soti nenašel také svůj den. To samé co pro Kačku. Jeden zápas vyhraje a druhý prohraje na více bodů
se stejným soupeřem. Je třeba zdokonalovat techniku a hlavně ne waza. Na tréninku mu to jde, ale
v zápase vůbec. Jakoby zdřevěněl nebo měl strach provést techniku. Musíme to dohnat. 

Hronová Terezka 0V/2P 38 kg bez. 
Terezka má bojovného ducha, kdy se snaží soupeře svou sebejistotou rozhodit, ale to je málo. Je třeba
také zkoušet uplatnit techniky na soupeři. Musíme na tom zapracovat. 

Mladší žáci 

Chwastarzová Alenka 3V/0P 48 kg 1. místo 
Ve své váze měla tři soupeřky a přestože měla poraněný malíček pravé ruky, nedala to na sobě znát a
soupeřky jasně převálcovala. Zaslouží pochvalu.

Bajger Ondřej  0V/3P 34 kg bez. 
Bojovný výkon, trochu ještě zapracovat na technice a správnost provedení.

Polášková Kristýna  1V/1P 57 kg 2. místo 
Krista má co ještě dohánět. Hlavně zapracovat na osobní technice.  Někdy  nastoupí do zápasu jako
dračice a vše zužitkuje ve svůj prospěch a jindy jako by se jí nechtělo. Že by se dostavovala puberta? 

Večeřa Jakub 2V/0P 46 kg 1. místo 
Bojovný výkon, trochu ještě zapracovat na osobní technice a správnost provedení. Jinak si zaslouží
pochvalu. 

Krmelín Lukáš 0V/3P 60 kg bez. 
Myslím si, že jestli vydrží, tak úspěchy se dostaví. Není třeba věšet hlavu nad nějakým neúspěchem.
Chodit na trénink a na závody a výsledku budou. 

Vaněk Pavel  2V/0P +60 kg 1. místo
Tohoto borce jsem viděl poprvé a myslím si, že je to dobrý borec v těžké váze. Ještě bych zapracoval
na technice rukou a snad půjde výkonnostně nahoru. 
Tohoto borce jsem viděl poprvé, dvě výhry dvě prohry naznačují, že na sobě pracuje a snad půjde
výkonnostně nahoru. 

Rerichová Majda 1V/2P 40 kg 3. místo 
Majda jezdí často na turnaje, ale chce to více zabrat na tréninku a … 

Motyčka Radim 1V/1P 46kg 2. místo
Výkonem naznačuje, že na sobě pracuje a snad půjde i nadále výkonnostně nahoru. 

Pátek Jan 4V/0P 55 kg 1. místo 
Jsou pryč začátky v mladších žácích, je to ten starý Arnošt, kdy si na tatami se svými soupeři dělá co
chce, ale neusnout na vavřínech a pokračovat v poctivé práci, pochvala 

Hurník Tomáš 0V/2P 38kg bez.
Pokračovat i nadále v práci na tréninku a jezdit častěji na závody. Pak budou i výsledky.



Dürrer Robert  0V/1P 38kg bez.
Ani Robertovi se nedařilo. První zápas prohrál a soupeř ho pak už nevytáhnul. Roberte vydrž!!!

Vítoslavský Ondřej 2V/1P 42kg 2. místo
Na to, že Ondřej na závody nejezdí, podal slušný výkon. Ještě musí, ale hodně na sobě zapracovat. To
ale se pokusíme dohnat a vylepšit.

Starší žáci 

Vilímek Patrik  2V/2P 38kg 3. místo
Je třeba zapracovat na osobní technice. Patrik se rval jako lev, ale každý jeho zápas byl jiný. Někdy
mu nebylo co vyčítat a jindy dělal zbytečné chyby, za které pak draze zaplatil prohrou. Myslím si, že
to zlepší. Má velkou snahu.

Selecký Lukáš 4V/0P 55 kg 1. místo 
Lukáš se ukázal, že turnaj zvládá s přehledem. Nebyla na něm znát delší absence kvůli zdravotním
problémům. Zaslouží jednoznačně pochvalu.
 

Tempír Petr 2V/2P 46 kg 3. místo 
Petr bojuje jako lev, ale bude třeba zapracovat a zdokonalit osobní techniku. 

Ochman Marek  2V/2P 50 kg 3. místo 
Marek musí zlepšit techniku a hlavně na levou stranu z levého úchopu. Bez rukou se nedá házet a
bojovnost někdy nestačí.  

Tománková Lucie 0V/2P 48 kg 2. místo 
Lucku úplně pohltila puberta, kdy přistupuje k judu hodně flegmaticky až apaticky. Čekal bych od ní
kvalitnější výkon. Neumí využívat kombinaci technik  ashi waza s goshi waza nebo te waza. Lucko,
Lucko 

 
Závěr : 
Turnaje  s  zúčastnili závodníci  z  okolních  klubů,  Polska,  Slovenska  i  Ukrajiny.  Náš  klub
reprezentovalo 36 borců.  Nakonec místo 3 tatami byly 4 tatami a závody proběhly v rychlém sledu.
Rozhodčí rozhodovali na úrovni. Některým našim zkušeným závodníkům vyloženě nesedl, ale mají
právo na menší výpadek. Raději teď než na Krajském přeboru, který bude doufám u nás a nebo na
Mistrovství Moravy, což je TOP v benjamínech. 
V soutěži družstev jsme obsadili 1. místo. 
Závěrem chci  upřímně  poděkovat  svým asistentům, kteří  se nemalou měrou podíleli  na hladkém
průběhu turnaje a také rodičům, kteří se přišli na své borce podívat. 

         Zpracoval: Macháček Leoš, trenér Hrabůvka


