
ZPRÁVA Z TURNAJE 

Mezinárodní Májový turnaj - Český Těšín 

15.05.2010 

 

Výsledky našich borců  Benjamínci 

 

Franek Patrik  do 35 kg 16 závodníků  4 zápasy 4 výhry 0 proher  1. místo 

Kresta Matěj   do 35 kg 16 závodníků  4 zápasy 3 výhry 1 proher  2. místo 

Dvořáček Adam  do 39 kg 12 závodníků  4 zápasy 3 výhry 1 proher  3. místo 

Pracuchová Zuzka  do 26 kg   3 závodnice  2 zápasy 2 výhry 0 proher  1. místo 

Král Jan    do 43 kg   4 závodníci  3 zápasy 3 výhry 0 proher  1. místo 

Martínková Adéla    do 48 kg   3 závodnice  2 zápasy 2 výhry 0 proher  1. místo 

Pupakis Sotirios  do 43 kg   3 závodníci  2 zápasy 1 výhra 1 prohra  2. místo 

Labský Ondřej  do 30 kg 17 závodníků  4 zápasy 4 výhry 0 proher  1. místo 

Macháčková Katka  do 29 kg      2 závodnice  2 zápasy 2 výhry 0 proher  1. místo 

Pliska Martin   do 35 kg 16 závodníků  4 zápasy 3 výhry 1 proher  3. místo 

Válek Dominik   do 30 kg 17 závodníků  1 zápas  0 výher 1 prohra  bez. 

Večerek David  do 35 kg 16 závodníků  1 zápas  0 výher 1 prohra  bez. 

Bazalová Tereza  do 32 kg   4 závodnice  3 zápasy 2 výhry 1 prohra  2. místo 

Kocman Petr  do 28 kg 16 závodníků  3 zápasy 2 výhry 1 prohra  5. místo 

Bodura Daniel  do 32 kg   8 závodníků  2 zápasy  0 výher 2 prohry  bez. 

Kabašta Roman  do 28 kg 16 závodníků  2 zápasy  0 výher 2 prohry  bez. 

 

 

Výsledky našich borců  Mladší žáci 

 

Rerichová Magda  do 36 kg   4  závodnice  3 zápasy 2 výhry 1 prohra  2. místo 

Polášková Krista   + 57 kg   3 závodnice  2 zápasy 0 výher 2 prohry   3. místo 

Hruzík Lukáš do 30 kg      bez soupeře       1. místo 

   do 32 kg   4  závodnice  4 zápasy 2 výhry 2 prohry  mimo soutěž 



Hodnocení jednotlivců 

Franek Patrik  a Kresta Matěj , oba prošli turnajem až do finále jako nůž máslem, kde lepším výkonem 
zvítězil Patrik, kdy Matese okontroval, oba velká pochvala   

Dvořáček Adam, konečně Adam dodržel pokyny trenéra a hodil, potom následovaly 3 krásné ipony a pro 
Adama  ještě krásnější 3. místo, … a teď už jenom vozit medaile !!!    

Pracuchová Zuzka, Zuzce chybí jen další technika, pochvala  

Král Jan, „králík“ zapracuje na úchopu a bude to super !!!, turnajové vítězství, pochvala    

Martínková Adéla, dva zápasy se stejnýma soupeřkami jako většinou na závodech - nechat startovat 
s mladšíma žačkama nebo s klukama  / více zápasů, více zkušeností /    

Pupakis Sotirios, když chce tak nádherně hodí, jinak…je to prostě „Soti „   

Labský Ondřej, rvačka, chvaty, taktika = Ondra, není co dodat, pochvala   

Macháčková Katka, oba zápasy suverénně vyhrála, pochvala   

Pliska Martin, bojovný výkon, chyběly jen zkušenosti z turnajů, zasloužený bronz   

Válek Dominik, zaplatil „daň“ první účasti na turnaji, statečný výkon někdy nestačí,více jezdit po turnajích   

Večerek David,  na tréninku bojovník, na závodech toho bojovníka postrádám, snaha je, ale chce to už 
Davide konečně vyhrávat !!!  

Bazalová Tereza, Terku jsem viděl poprvé na turnaji, mile mě svým výkonem překvapila, zasloužená 
medaile   

Kocman Petr, pěkné judo jak v postoji, tak na zemi, tentokrát mu o kousek unikla medaile, ale věřím, že na 
dalších se to prolomí a pak už to jenom pojede !!!  

Bodura Daniel, dělá judo velmi krátce, bylo to vidět, Dane vydržet, to příjde !!!   

Kabašta Roman, chce to obrovsky zapracovat na technice, úchopu atd. !!!  

Rerichová Magda, Magda po návratu předvádí na holku velmi pěkné rvavé judo, její výkon roste turnaj od 
turnaje, což je vzorný přístup k tréninku, pochvala   

Polášková Krista, s holkama o hlavu většíma si tentokráte neporadila, ale to nemění nic na tom, že když má 
den porazí každého.     

Hruzík Lukáš, Luki neměl svůj den, šel s holkama takticky špatně, nedělal techniky,pořád byl pasivní, ale 
zápas od zápasu se zlepšoval a potom už to byl Lukáš, jak ho znám. 

Hodnocení turnaje : 

Turnaj proběhl v útulné tělocvičně na 3 tatami, turnaj okořenila účast mladých judistů z Polska a Slovenska. 
Nás reprezentovalo 19 borců, ze všech středisek, přivezli jsme 14 medailí, z toho 7 zlatých, 4 stříbrných a 3 
bronzy. Pochvala všem za odvedené výkony, přál bych každému trenérovi,aby zažil takový pocit,kdy chodí 
konkurence a jen chválí a poplácává po zádech, děkuji tímto všem trenérům, kteří se podíleli na přípravě a 
tréninku těchto, ale i ostatních našich členů. 

zpracoval : Martínek R., asistenti :  Švec J. a Kubinová J. Hrabůvka, Pliska L. Poruba 



 

 


