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Hodnocení jednotlivců 

 

Franek Patrik 

Patrik si na tatami počínal velmi suverénně,což dokázal při cestě do finále, kdy si velmi hravě poradil ze svými 
soupeři, ve finále se střetl z kvalitním soupeřem, kterého sice porazil ve skupině, ale soupeř se na odvetu připravil, 
poučil se z úvodní prohry a Patrika do jeho osobáku nepustil, což vyústilo ke školácké chybě, kdy se Patrik rozběhl na 
soupeře, a tím se vlastně sám hodil a tím soupeři velice ulehčil cestu ke zlatu, i přesto pochvala !!! 

Labský Ondra 

Na jeho výkonu se podepsala smutná rodinná událost, která poznamenala jeho výkon, přesto si počínal velmi dobře a 
prohrál jen s jedním soupeřem, pochvala !!! 

Král „králík“ Jan 

Taky Honzík neměl lehkou cestu, kdy ho potrápil borec z Těšína a na vítězství musel bojovat až do konce,  ve finále 
narazil na svého věčného soupeře, se kterým má nelichotivou bilanci,ale po taktické spolupráci s trenérem a svou 
bojovností si zaslouženě veze zlato, pochvala !!! 

Pupakis Soti 

Někdy mi připadá, že ho judo nudí, ale nakonec vybojoval stříbro. Soti : na tréninku super a chtělo by to prodat i na 
turnaji !!! 

Dvořáček Adam 

Adam se po Těšíně hodně judisticky zvedl a počíná si na tatami suverénně, ale pozor : Neusnout na vavřínech !!! 
pochvala !!! 

Martínková Adélka 

Ada si první zápas pohlídala, kdy svou soupeřku k ničemu nepustila a vyhrála na juko, poté si poradila s těžší 
soupeřkou a „konečně“ hodila na čistý ipon, veze zlato, pochvala !!!  

Kresta Matěj 

Matěj doplatil na turnajový systém, kdy po 2 výhrách a jedné prohře postoupil do čtvrtfinále, kde prohrál na praporky 
a čekal na výsledek zápasu, kdy  jeho soupeř nedokázal vyhrát a tím Matějovi zavřel cestu za lepším výsledkem, za 
svůj výkon si medaili určitě zasloužil, na Matějovi poté bylo znát velké zklamání, škoda, přesto pochvala !!! 

Romba Jan 

Honza se snažil, ale zatím to na medaili není, je třeba více tréninku a výsledek se dostaví, vydržet !!! 
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Večeřová Andrea 

Andy musí zlepšit ne wazu a od základu změnit své techniky, nastupuje do chvatů špatně a tím soupeřkám zápas 
velice usnadňuje, to však záleží na její spolupráci z jejím trenérem, ale o tom jsme si zde promluvili. 

Krček Adam 

Předvedl zde dobrý výkon,prohrál jen 1 zápas a zaslouženě veze stříbro, rada : emoce nechat mimo tatami !!! 

Müller Vojtěch 

Vojta je „zakřiknutý bojovníček „ působí zakřiknutě, ale na tatami dokáže bojovat a vyhrát, což je dobré, jen vydržet a 
více zdravé agresivity a bojovnosti !!! pochvala  

Bazalová Terezka 

Terezka s judem teprve začíná a proto ještě  bojuje s technikou, kdy při provádění dělá chyby, dokáže však naslouchat 
pokynům trenéra a rady úspěšně aplikovat v zápase, pěkný bronz, pochvala !!! 

Kocman Petr 

Péťa se oproti Těšínu pral zakřiknutě a dělal chyby hlavně v ne waza, bronz je úspěch, ale má určitě  na víc, přál bych 
si jako trenér na dalších turnajích finále s Labským, pochvala !!! 

 

 

 

 

 

zpracoval : Martínek Roman, trenér Sareza 

 

 

 

 


