
Velká cena Třince benjamínků a mladších žáků 

Hodnocení jednotlivců 

    _________________________________________________________________________________ 

 

Zodpovědný trenér:   Martínek Roman, 4.dan / Sareza  / 

Asistenti trenéra :      Švec Jakub, 2.kyu   a  Šalamounová Hana, 2.kyu / oba Hrabůvka  / 

 

Pátek Jan  

„Arnošt“ je zkušený závodník, ale jedno zaváhání ho stálo lepší umístění na tomto turnaji. 

Celta Václav 

První start v kariéře, nervozita a vrozená dobrácká povaha, to vše se podepsalo na Vaškově výkonu. 

Pupakis Sotirios 

Umí pěkné chvaty,ale nepoužívá je na turnaji,když to co umí prodá na tatami,bude to radost pro oko. 

Gřešek Vít 

Vítek si vzal mé slova z posledního turnaje k srdci, zapracoval na tom a bylo to vidět. 

Franek Patrik a Kresta Matěj 

„Tuček, Šlajz…stejné chyby,stejné umístění – pokud se perou naplno celý zápas,většinou soupeři nemají šanci,pokud 
jen na chvilku vypnou, soupeř toho využije…proto skončili oba bronzoví. I přesto předvádějí pestré judo jak v postoji 
tak s přechodem do ne waza. 

Martínková Adéla 

Musela se prát s o 5 kilo těžšíma borkama, ale na to si už zdá se zvykla. Konečně se poprala, závodnice neměly takové 
kvality,ale prala se přehledem, snažila se o více technik, a suverénně zvítězila. 

Kula Patrik a Bajger Ondřej 

Tyto závodníka jsem viděl poprvé v životě, jejich výkony nebyly špatné, jsou tam mezery, které se musí odstranit. 

Labský Ondřej 

Ondra je rváč, jeho soupeři většinou odchází s brekem, dokáže hodit soupeře na více technik, což je hodně 
dobré…chválím !!! 

Večeřová Andrea 

Prala se hezky, chybí závodní zkušenosti a pestrost technik, to ale u této závodnice není problém,zdálo se mi,že má o 
judo zájem…což je dobré. 

Plachý Arnošt 

Kromě juda se aktivně věnuje i hokeji, myslím si,že musí víc zapracovat na pestrosti technik a jejich provedení,snaží 
se, ale to nestačí, i přesto zanechal dobrý dojem. 

 



Kocman Petr 

Je těžké hodnotit borce, kterého jsem viděl poprvé v životě, pral se dobře, bronz si zasloužil 

Pracuchová Zuzana 

Zuzku viditelně judo baví čím dál víc, což se odráží v jejím poctivém přístupu k tréninku a tím výkonnostně roste 
závod od závodu…suverénní vítězství. 

Stoniš Ondřej 

Z přechodu do mladších žáků měl obavy, ale popral se s tím dobře a bronzem dokázal plynule navázat  na výborné 
výsledky z loňska. 

Chwastarzová Alena 

Alence prospěl přechod k Štěpovi, kde se věnuje více závodnímu judo, jedno zaváhání jí stálo lepší umístění,ale 
stříbro doufám odstartuje lepší výsledky a motivaci do další práce. 

Zemanová Kateřina 

Kačenka není vypraná – nejezdí na turnaje, doporučuji větší účast na turnajích a tím by to mělo být jak m být. 

Kabašta Roman 

Nepere se špatně, doplatil na taktickou nevyzrálost a emoce, které ho ovládají a mají špatný vliv na jeho výkonu. 

Hruzík Lukáš 

Lukáš neprodá na turnaji to, co na tréninku, doporučuji více odvahy do technik a méně nervozity !!! Připadá mi,že se 
s otcem straní kolektivu, na závody jezdí vždy sami, vázne i komunikace, je to škoda…ale možná se pletu a je vše 
jinak. 

Závěr : 

Turnaj proběhl v pěkné sportovní hale. Pořadatele očividně překvapila účast vysokého počtu závodníků, což 
bylo evidentní, kdy dokonce byly postaveny 2 tatami ve tvaru obdélníku. Taky se ukázalo, že volba hlavního 
rozhodčího nebyly šťastná. Pan Walter je starší člověk, který působil hodně rozpačitým dojmem. Pletl jména, dělal 
zmatky ve vahách, komolil jména závodníků. Taky by se mělo zakázat požívání alkoholických nápojů rozhodčím 
během turnaje. Tito jedinci pod vlivem rozhodovali neobjektivně a dělali chyby a poškozovali tím mladé judisty. To si 
myslím, že je to hodně špatné. Není mi známo, kde byli žáci od Štěpy, kteří by  nám určitě pomohli vylepšit již tak 
dobře zanechaný dojem. Přítomnost Slováků také přispěla k pestrosti juda. 

První turnaj sezóny  ukázal dobrou připravenost našich svěřenců na letošní sezónu a tudíž i  navázání 
výborných výsledků z roku 2009. Turnaj také ukázal, že je nezbytné, aby závodníci přecházeli k trenérům a zbytečně 
nezůstávali v přípravkách /Hrabůvka / To beru jako nezbytné !!!. V celkovém hodnocení jsme skončili na 3.místě, ale 
z 20-ti našich borců jsme dovezli 16 medailí, co je důležité.  

 

Touto cestou chci  poděkovat za spolupráci všem zúčastněným rodičům při dopravě 20-ti závodníků. 

 

        

 Zpracoval : Martínek Roman, trenér 

 



 

 

 

 

 

 


