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Mladší žáci, žákyně:  
 
PÁTEK JAN             -55kg 4 závodníci 2.místo 
 
 10:0 Miszczak J. (Pol. Plock) 
 10:0 Kutal M. (SKP Zlín)¨ 
 0:1 Kucak P. (SKP Ostrava) 
 

- Honza, ač měl jen tři soupeře, propral se moc pěkné a útočně. V prvním zápase 
zvítězil na učimatu, kterou hodil na wazari (7 bodů) a z tohoto chvatu přešel plynule 
do kesagatáme a soupeře už udržel na zemi. V druhém zápasu předvedl stejně pěkný 
výkon a opět zvítězil na zemi držením kesagatáme. Až v třetím zápase poznal 
přemožitele, ale jen na praporky. Již před tímto zápasem měl strach ze svého soupeře, 
i když bez práva. Ujasnili jsem si taktickou stránku zápasu, kterou v zápase velmi 
dobře dodržoval a předvedl velmi vyrovnaný zápas a v průběhu zápasu zjistil že má i 
navrch bohužel ani jeden s nich nebyl schopen hodit s zápas rozhodli až praporky a ty 
Honza prohrál bohužel. Gratuluji k 2. místu a věřím že příště to bude už konečně to 
první. 

 
 
CHWASTARZOVA ALENA     -48kg 3 závodnice 2.místo 
  
 0:1 Sekaninová V (Prostějov) 
 10:0 Vrbova Z. (Uherské hrad.) 
  

- Alena měla pouze jen dvě závodnice, i když jsme čekali více závodnic. U Aleny jde 
vidět že ještě není zvykla poslouchat rady a příkazy když se pere na tatami. Na těch to 
závodech se mi zdálo, že ji hlavně zajímá vše okolo ale ne hlavně Já, Míša a ani její 
závodnice. Toto byla hlavní příčina jejího neúspěchu.V prvním zápase prohrála na 
praporky a to díky tomu že neměla pořádný zájem se prát jinak si myslím že by 
vyhrála. A ve druhém zápase zvítězila na seonágu a z toho přešla do kesagatáme a 
zvítězila. S Alčou budeme muset zapracovat na taktice zápasu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Starší žáci, žákyně: 
 
TOMÁNKOVÁ LUCIE -48 kg 7 závodnic bez umístění 
 
 0:10 Tursic D. (SLO) 
 0:10 Březinová D. ( Brno) 
 

- Lucka měla pouze dva zápasy  a její výkon mi vyrazil dech a nemyslím to v dobrém 
spíše naopak. Nastupovala do zápasu usmívající se jako sluníčko a zápasy nebrala 
vážně šlo na ni vidět že jí zápasy vůbec nezajímaly. Po zápasech mi nám lucka 
přiznala že se ji nechtělo prát a že by asi potřebovala pauzu že ji to nebaví. Přisuzuji to 
asi nastupující pubertě a s Luckou jsme se domluvili že zkusíme najít správné řešení. 

 
OCHMAN MAREK -46kg 14 závodníků bez umístění
  
 0:10 Ciuha M. (BEZI) 
 0:10 Stavinoha (SKPZ) 
 

- Marek oba zápasy prohrál, ale i přesto jsem s markem spokojen. V prvním zápase šlo 
už vidět že něco v tom to dnu je špatně, nebyl úplně psychicky v pohodě a také zaspal 
a upadl na ogoši soupeři. Po tomto zápasu jsme si promluvili a do druhého zápasu již 
nastupoval o něco v lepší formě. V kumikatě poslech všechny rady co jsem mu 
s Míšou poradili jen vždy ve chvatu byl až druhý a tím také prohrál. I tak jak jsem řekl 
na začátku byl jsem s Markem spokojen jen máme ještě spoustu práce před sebou. 

 
 
SELECKÝ LUKÁŠ -50kg  13 závodníků 3. místo 
 
 10:0 Panfili C. (SKKP) 
 10:0 Pospisil O. (Kroměříž) 
 0:1 Gibala M. (Didice) 
 10:0 Černý R. (SBSB) 
 

- U Lukáše jak již v mých předchozích zprávách jsem psal, Lukáš jde nahoru začíná nad 
každým zápasem přemýšlet a to je pro něj jen dobře. Lukin na 100%  plní naše příkazy 
a rady a to i když mu je dáme před zápasem tak i během zápasu vše se snaží splnit a to 
je jen dobře. S Lukinem musíme ještě zapracovat pořádně na psychice, protože 
v jediném zápase který prohrál a to nad Gibalou prohrál jen kvůli psychické stránce. 
Gibala byl vyrovnaný soupeř pro Lukáše a ten to zapas rozhodli až praporky. Lukáš 
prohrál na praporky kvůli velkému respektu který nebyl na místě. Jinak v ostatních 
zápasech nemám jedinou připomínku. 

 
 
SLANIČKA JAN -55kg 12 závodníku 3. místo 
 
 10:0 Cvetko T. (BEZI) 
 0:10 Šlechta J. ( Liberec) 
 10:0 Králik M. (SODE) 
 10:0 Olchava D. (SSUH) 



 
- Honzu musím taky v první řadě pochválit za krásné taktické zápasy a třetí místo. Až 

na jeho druhý zápas, který prohrál s Šlechtou a přitom na něj mohl mít. Doufám že se 
Honza ponaučil, když říkáme že se nesmí nechat z vrchu tak opravdu nesmí, to jej 
stálo vítězství protože jeho soupeř ho hodil na učimatu a to jen že ho dokázal ohnout. 
V ostatních zápasech Honza dokázal vyhrát na seonágu kterou dokázal hodit i 
několikrát za zápas ale nikdy se  nedotáčel nohama. To je teď naše hlavní práce a úkol 
na nadcházející období zapracovat na dotáčení a rozšíření chvatové škále. 

 
 
KRÁL JAKUB +73 4 závodníků 3. místo 
 
 0:10  Skýba L. (Mittal Ostrava) 
 10:0 Svobodnik L. (Kostice) 
 0:5 Svačina P. (Židlochovice) 
 
 - Kuba opět narazil na svého odvěkého soupeře a to na Skýbu a opět jej nedokázal porazit. 
Kubovi na Skýbu chybí ta rvavost a důraznost. U Kuby se snažíme neustále ať se pere jako 
opravdový chlap a začne využívat svou hmotnost. I když Kuba zvítězil pouze jednou šlo vidět 
že už pracuje na svém úchopu, který je pro něj velkou slabinou a neustále mu dělá problémy.  
Další zápas zvítězil na osoto gari. A v posledním zápase prohrál na youko ( 5 bodů)  a 
předvedl moc pěkný výkon. 
 
 
Zhodnocení turnaje : Ač jsem očekávali mnohem více závodníku myslím si že i tyto závody 
nám ukázali nový směr kde máme směřovat naši snahu a píli v tréninku. Soutěž proběhla na 4 
tatami i přesto tyto závody byli velmi protáhle a zdlouhavé. Bylo to přičiněno asi i že bylo 
spoustu tabulek každý s každým. Na závěr bych chtěl poděkovat všem rodičům kteří nám 
pomohli s dopravou. A nakonec gratuluji všem borcům. 
 
Zpracovali: Richard Šeděnka 
                     Michaela Boháčová 
 
 
 


