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Organizační stránka turnaje: 

 

- turnaj byl kvalitně obsazen závodníky z celé Republiky a jeho úroveň zvyšovali i 

závodníci ze zahraničí. Po organizační stránce, turnaj byl zvládnutý na špičkové 

úrovni. Menší karambol vznikl pouze na začátku, kdy se protáhlo vážení ml. žáků, ale 

to nijak nezasáhlo do dalšího vedení turnaje. Závodilo se na pěti žíněnkách, což 

pomohlo k urychlení turnaje. Taktéž i rozhodčí pískali zodpovědně a bez větších chyb. 

Víc takových závodů by byla pohoda  

 

Mladší žáci: 

 

Hruzík Lukáš 27 Kg  5 závodníků 

     1 V/ 3 P  4. Místo 

 

- U Lukáše bylo vidět v zápasech nasazení a snaha o výhru, ale i přesto že chtěl, dnes se 

nedařilo. Jeho soupeři byli vyšší a to jak se zdálo Lukášovy nevyhovuje. Zpravil si 

chuť aspoň v posledním v zápase, který byl pro něho vítězný, avšak ten nestačil na 

cennou medaili.  

 

Bajger Ondřej 34 Kg  41 závodníků 

     0 V/ 1 P    

 

- silně obsazená váha, kde Ondra, který nemá ještě tolik zkušeností narazil v prvním 

kole na ostřílenéhoho borce, ten pak vyhrál i další zápas, tak žila naděje na opravky, 

ale pak prohrál, tím jsme skončili u jednoho zápasu. 

 

Večeřa Jakub 42 Kg  29 závodníků 

     0 V/ 1 P   

 

- Jakub zatím sbíral na turnajích medaile a takto silně obsazeného turnaje se zůčastnil 

poprvé, navíc i poprvé v ml. žácích. Snaha o techniku byla dobrá, ale soupeř si jej 

uhlídal od těla silově. Byla to pro něj určitě cenná zkušenost.  Prohrál po velkém boji a 

podobně jako u Ondry jsme čekali na to zda jej Rybáček vytáhne, ten vyhrál pak další 

dva zápasy a ve třetím prohrál a tím skončily naděje na opravy.   

 

 

 

 

 



Merta Jan  46 Kg  21 závodníků 

     2 V/ 2 P   5. Místo 

 

- Honza mě mile překvapil, na to, že to byly těžké závody, předvedl velice kvalitní 

výkon. V prvních dvou zápasech vyhrál. Předvedl krásné kouči a ve druhém zápase 

Tao. První prohra přišla v semifinále, kdy jej soupeř hodil na ogoši. O třetí místo se 

Honza pěkně popral, ale nestačilo to i tak páté místo velký úspěch. 

 

Šmatelka Ondřej 46 Kg  21 závodníků 

     1 V/ 1 P   

 

- Ondřej v prvním kole hodil hned z prvního úchopu soupeře na Tao a nebylo co řešit. 

Ve druhém kole mu to již nestačilo a zkušenější soupeř jeho snahu kontroval a hned 

přešel do úspěšného protiútoku. 

 

Mutina Daniel 46 Kg  21 závodníků 

     0 V/ 2 P  

 

- Daniel narazil v těchto závodech hned v prvním kole na vítěze z Ukrajiny, který neměl 

v této váhové kategorii konkurenci. Dan se s rychlou prohrou nesrovnal a prohrál pak i 

v dalším opravném boji. Cenná zkušenost pro něj z velké konkurence, na menších 

turnajích na medaili vždy dosáhne. 

 

Hollmann Radek 46 Kg  21 závodníků 

     0 V/ 1 P 

 

- Nováčkem na závodech, prohrál na osoto, kde byl soupeř úspěšnější a přetlačil ho. Do 

dalších bojů jej však již nevytáhl. 

  

Gřešek  Vít  55 Kg  18 závodníků 

     2 V/ 2 P  5. Místo 

 

- Vítek svoje závodní schopnosti ukazuje již dlouho, ale poprvé byl na tak velkém 

turnaji a ukázal, že v něm je judista tělem i duší. V prvním zápase, svého soupeře 

překonal držením. Druhém utkání šel s konečným druhým Hatpou z Kaplic, který 

zaútočil velice rychlou tomoe nage a Vítek si upadl, třetí zápas byl opět v režii Vítka a 

v opravných bojích vyhrál a posunul se do zápasu o třetí místo. V boji o třetí místo 

bohužel nestačil na svého soupeře a obsadil tak krásné páté místo. Vítek si musí 

uvědomit, že když se pere nesmí nechávat nohu za soupeřovou nohou, kde je velice 

jednoduše zranitelný a napomáhá tak soupeřovy, aby si ho jednodušeji hodil na záda, 

proto Vítku nohy (bok) vždy před soupeřovýma nohama!! Nic méně velká gratulace a 

pochvala za předvedený výkon!!! 

 

Pátek Jan  55 Kg  18 závodníků 

     5 V / 0 P  1. Místo 

 

- Honza je závodník, kterému předvídám velkou úspěšnou závodní budoucnost, je to 

talent, který má v zápasech přehled a  po žíněnce se pohybuje s jistotou. Jeho klad také 

vidím v pestré škále chvatů. Na tréninku odvádí 100 % nasazení a to mu nese 

zasloužené ovoce. Na jeho zápasy je krása pohledět a odměnou pro něho jsou cenné 



zlaté kovy. Jeho největší zbraní je učimata. Honza šel pět kvalitních utkání, které 

suverénně a s přehledem vyhrál. Nejtěžší utkání byl boj o první místo, které mu mírně 

znepříjemňoval již dříve zmiňovaný Hatpa z Kaplic, nic méně Honza měl na vrch a 

zaslouženě vyhrál. Jen tak dál Honzo, fandím ti. 

 

Vaněk Pavel  60 Kg   10 závodníků 

     3 V/ 1 P  3. místo 

 

- Pavel byl pro mě velké překvapení turnaje a mile mě potěšil. Na to, že jeho poslední 

start na závodech byl před rokem, tak dnes ukázal, že umí vyhrávat, proto si myslím, 

že by si to měl uvědomit a začít jezdit častěji  na turnaje a získávat, důležité 

zkušenosti. Pavel je velice silný v rukou a jeho boje spočívají v přetočení, přetlačení 

soupeře. To ovšem nestačí na bodové ohodnocení, protože pokud je to přetočeno 

pouze v rukách a nejsou zapojeny nohy, které ohrozí soupeře, tak se tyto techniky 

nehodnotí. Proto se i víc nadřel. Pavlovy chybí zapojit do boje techniky, které by mu 

umožnili jednoduší cestu k vítězství. Po dvou vyhraných zápasech, kdy v prvním 

zápase vyhrál na držení, se mu nepodařil boj do finále a čekal na něho zápas o třetí 

místo. Jeho výhra o třetí místo mě dnes nejvíce potěšila. Na to že jsme jeli do Hranic 

spíš na koukanou, tak opravdu Pavel byl milé překvapení dne.  

 

Krmelín Lukáš 60 Kg  10 závodníků    

     0 V/ 2 P   

 

- v Lukášových zápasech, jde vidět, že má chuť se prát a touží po vítězství. Jeho judo je, 

ale dosti silové. Chtělo by to uvolnit ruce a přiblížit se k soupeři, aby nebyly techniky 

na dálku. Lukáš se na tréninku hodně snaží a vidím, že tento sport má rád. Své 

porážky dnes těžce nesl což mě mrzelo, ale doufám, že ho neodradily od dalších 

turnajů. Doufejme že Euroregionem si zvedne chuť nějakým pěkným umístěním. 

Luky potrénujem, a ve Frýdku jim ukážem, kdo jsme.  

 

Mladší žačky: 

 

Chwastarzová Alena  48 Kg  6 závodníků 

      4 V/ 1 P  1. Místo 

 

- Alča, od té doby co přešla na Sarezu udělala extrémní pokrok vpřed. Zápasy jsou 

bojovné snaží se o techniky a s přehledem si pohrává se soupeřkami. Škoda prvního 

zápasu, který se jí nepodařil vyhrát. Nic méně i tak bylo na co koukat, Alčo jen tak 

dál. Dělá hodně osoto, do kterého si soupeřku vždy hezky navede, ale nezvládá 

zakončení, chybí více zatížit soupeřovou nohu. Dala na radu a hned v dalším zápase 

korunovala tento chvat hned na začátku utkání úspěchem. Přesto že prohrála jedno 

utkání, tak v tabulce byly nakonec tři s jednou prohrou. Obsadila první místo díky 

ostatním vyhraným zápasům na ipon. 

 

 

 

 

 

 

 



Starší žáci: 

- tato věková kategorie je složena ze všech loňských mladších žáků a na závodě to bylo 

vidět. S touto novou skupinou se teprve sžívají a rozkoukávají se v ní, je tu judo už o 

něčem jiném a závodníci jsou více vyrovnaní. Nicméně i neúspěšný turnaj je pro 

závodníky zkušenost, která jim pomůže být lepším a lepším závodníkem. Proto kluci 

vydržte to a bojujte uvidíte, že brzo přijde zlom a začne se zase dařit.  

 

Hála Jiří  38 Kg  23 závodníků 

     0 V/ 1 P  

 

- nováčkem na závodech, velmi snaživý, ale potřebuje nasbírat zatím více zkušeností na 

menších turnajích.  

 

Sekácký Lukáš 46 Kg   26 závodníků 

      4 V / 1 P  3. Místo 

 

- Selda  se pere s přehledem. Má rychlé svižné judo s velkým chvatovým výběrem. 

V semifinále se mu do cesty dostal Ukrajinec, který byl o dost silnější a držel ho 

v pevném háku, to z neumožňovalo Seldovi prosadit svůj uchop a ohrozit tak soupeře. 

Po těžkém zápase, byl dost vyšťavený a zklamán z prohry. Nicméně ho o třetí místo  

čekal další těžký zápas se Stavinohou ze zlínského kraje. Byl to pěkný bojovný a 

hodně vyrovnaný boj, kluci se snažili nedat tomu druhému nic zadarmo a bylo se na 

co koukat. Nakonec boj skončil nerozhodně a došlo na praporky 2:1 ve prospěch 

Seldy. Ještě Seldo, páku v tvém podání jsem viděla na posledy, měl si štěstí, že 

rozhodčí byli hodní!!! U držení prosím dát hlavu dolů a nekoukat po okolí, pak se 

z toho soupeř lehce dostane. 

 

Bajger Adam  46 Kg   26 závodníků 

      0 V / 1 P 

 

- Adam si z nováčků vedl asi nejlépe, úspěšně vzdoroval Tzaczykovi z Polska, a až 

v samotném závěru jej soupeř hodil na kubinage. Tzaczyk pak svedl ještě dvě vítězné 

utkání a následná prohra nás odstavila z opravných zápasů 

 

Ochman Marek 50 Kg   25 závodníků 

      2 V / 2 P  7. Místo 

 

- Marek se mi líbil jak se pral, šel naplno a i poslouchal pokyny. Byl to dobrý výkon, a 

potěšil mě. V jednom prohraném zápase měl smůlu, protože zápas byl vyrovnaný a 

v okamžiku, kdy soupeř chytil Markovu nohu za kotník a měl přijít trest pro soupeře, 

tak hlavní rozhodčí ukazovala trest soupeři, ale pomezní ji opravil a ukázal na Marka. 

A toto šido poté rozhodlo zápas, byť rozhodčí, který před tím hlavní opravil, zvedl 

praporek pro Marka. (možná si to uvědomil později). Takové situace se v životě 

stávají a doufej, že sis svou smůlu vybral teď a ne na důležitějším turnaji. V dalších 

bojích o třetí místo jsi na chvíli ztratil koncentraci a přešlápl na místě, což soupeř 

okamžitě ztrestal deaši a bylo po nadějích na medaili. 

 

 

 

 



Slanička Jan  50 Kg   25 závodníků 

      1 V / 2 P   9. místo 

 

- Sláňa šel do zápasů ospale, dnes nebyl jeho den. Jeho největší chybou je, že nedotáčí 

soenagu a mnohdy ji dělá jen jednou rukou. Dá tam ramena, ale zadek a nohy jsou 

úplně mimo, taky by měl zlepšit načasování této techniky.  

 

Chovanec Jan  60 Kg   16 závodníků   

      0 V / 1 P   

 

- Honza byl smolař dne, čekal na svůj zápas snad do pěti odpoledne, aby prohrál na 1 

bod a pak ho jeho soupeř nevytáhl do opravných bojů. U Honzy jde vidět, že musí 

ještě hodně potrénovat a hlavně více jezdit po menších závodech, aby se vypral. 

Doufám, že ho tyto závody neodradily od dalších závodů, a že ba naopak půjde do 

sebe a začne se snažit a jeho výkonnost půjde nahoru. Honzo máš dobrý pohybový 

potencionál a uvidíš, že pokud zabereš výsledky se brzo objeví. Držím ti pěsti 

 

Král  Jakub  + 73 Kg  10 závodníků 

      0 V / 2 P    

 

- Kuba šel první zápas se Skybou. V tomto zápase se pral s nasazením a celkem dobře, byl 

aktivní dělat techniky, ale chyběly mu tam ruce a proto nebodoval. U těchto těžších váhových 

kategorií pokud není dostatečná rychlost, je potřeba mít větší sílu v rukou. Skoro ke konci 

zápasu zaspal a soupeřovi nalezl na záda a upadl si na soenage. Druhý zápas byl rychlý, Kuba 

doplatil na nové pravidlo, které v mladších žácích nebylo a nechal se uškrtit. Co říci jen to, že 

je potřeba trénovat a co nejrychleji se adaptovat.  

 

 

Starší žákyně: 

 

Tománková Lucie 48 Kg   14 závodníků 

      1 V / 2 P  7. Místo 

 

- Lucie no, nejčastěji dělá techniku kouči gari, ale často se v této technice vylije sama, pokud 

chce touto technikou ohrozit je potřeba jí zlepšit. Největší chybu dělá v tom, že se točí zády 

k soupeřovi. Myslím si, že se projevil v tomto turnaji i její přístup k tréninku. Pokud ho 

nezlepší, tak se bude častěji stávat, že bude Lucka prohrávat.  

 

 

 

      

 

V Ostravě dne: 16.02.2010  

 

 

 

 

Zpracování:  Kubina Miroslav, Boháčová Michaela   


