
Zpráva  z turnaje  -  Opole, Polsko 
09.05.2010 

 

 

Výsledky našich borců 

 

Martínková Adéla  do 47 kg  2. místo   4 závodníci 

zápasy 3, výhry 2, prohry 1 

Polášková Kristýna  do 57 kg  2. místo   4 závodníci 

zápasy 3, výhry 2, prohry 1 

Rerichová Magda  do 33 kg  1. místo   5 závodníků 

zápasy 3, výhry 2, prohry 1 

Kresta Matěj   do 35 kg  2. místo   4 závodníci 

zápasy 3, výhry 2, prohry 1 

Dvořáček  Adam  do 37 kg  bez.    7 závodníků 

zápasy 6, výhry 0, prohry 6 

 

 

Hodnocení turnaje 

 
Turnaj proběhl v komorním prostředí útulné tělocvičny v objektu Stavební fakulty. Turnaje se zúčastnilo na 

80 závodníků z okolních klubů. Rozhodovali judističtí reprezentanti Polska. Ceny předávali olympionici z Pekingu. 
Největším zážitkem pro naše borce však byl závěrečný ceremoniál, kdy ceny předával nám dobře známý Tomasz 
Kowalski, který dosáhl mnoha úspěchů.  Je dvojnásobný vítěz Memoriálu Jana Stankoviče z Ostravy, vítěz prestižního 
turnaje Japonska – Kano cup a je víemistr Evropy z letošního roku.  

Všem našim mladým judistům patří velká pochvala za vzornou reprezentaci našeho klubu v těžké konkurenci 
tradičně kvalitních polských judistů. Když vemu v potaz skutečnost, že se všichni naši benjamínci prali jen z 
 mladšími žáky a holky ještě jenom s klukama, můžeme být velmi spokojeni. Turnaj také prověřil naše mladé 
závodníky i z fyzické přípravy, neboť zápasy trvaly 3 minuty. Samozřejmě všichni okusili i hořkost prohry, ale ta 
pramenila hlavně z neznalosti a nezkušenosti v provádění technik u nás zakázaných a zvlášť u holek, kdy kluci na ně 
nebrali žádné ohledy a rvali se jak o život. Každý turnaj se snažím někoho vyzvednout. Bylo to opravdu těžké, ale asi 
největší pochvalu zaslouží „ Magdič“, která se  po 3 leté pauze dokázala vrátit na tatami a svými výkony mě mile 
překvapila. Doufám, že na tyto úspěchy navážeme 15. 5. 2010 v Českém Těšíně. 

 

zpracoval : Martínek Roman, trenér Sareza 

 


