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Hodnocení jednotlivců : 

 

Franek Patrik 

Ve všech zápasech si počínal suverénně a zaslouženě zvítězil, není co dodat, pochvala !!! 

Kresta Matěj 

Matěj prohrál pouze ve finále s Patrikem, pochvala !!! 

Labský Ondřej 

Ondra nezvládl psychicky finále, kdy prohrával na wazari a místo soustředění se na zápas 
začal zmatkovat, což přecházelo až do agresivity !!! Ondro takto ne…, jinak pochvala !!! 

Pracuchová Zuzana 

Zuzka si suverénně poradila se všemi soupeřkami, které, musíme si to přiznat nijak Zuzku 
zvláště neprověřili, škoda, Zuzka potřebuje více zápasů k zdokonalení svého juda, pochvala !!! 

Martínková Adéla 

Adéla předvádí na těžkou váhu docela líbivé judo, kdy se dokáže i takticky prát o úchop a 
nedělá unáhlené techniky a naopak si cíleně připravuje / pokud jí to soupeřka dovolí / techniku, na 
kterou dokáže hodit na Ipon, prohrála pouze z celkovou vítězskou této váhy a techniku z kolen, která 
je u nás zakázána a v okolních státech v tom nemají problém, pochvala !!! 

Král Jan 

Králík se nepral špatně, ale moc si připouští zápasy se staršími judisty, neříkám, že je to velký 
problém, ale je třeba se nad tím povznést a trochu se uvolnit !!!! jinak to nebyl špatný výkon. 

Pátek Jan 

Arnošt nemusel nijak moc ukazovat co dovede a takovým výkonem na ¼ plynu si se všema 
poradil, pochvala 

Král Jakub 

Kuba vyhrál, aniž by nastoupil na tatami, jelikož neměl soupeře, škoda !!!, potřebuje získat 
větší zkušenosti, aby přivezl z Mistrovství republiky zlato !!! a tím navázal na úspěchy z mladších 
žáků. 
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Slánička Jan 

Nevím jestli neměl den nebo se tak pere normálně, připadal mi na tatami znuděným až 
znechuceným dojmem a místo juda a hodů technik se nechal zbytečně potrestat za protesty 
z rozhodčím, což ho stálo lepší umístění. Honzo, jen pro tvou informaci, jednostranný úchop je 
povolen pouze při provádění technik, což zde nebyl tvůj případ, trest byl zasloužený !!! … ale jde jen 
čistě o můj dojem !!! 

 

 

Závěr : 

 

Turnaj proběhl za malé účasti, což bylo podmíněno 5. kolem tohoto turnaje, ale zúčastnili se 
nejlepší, protože se předávaly ceny za celkové výsledky. Turnaj ukázal dobrou připravenost našich 
benjamínků, kteří v konfrontaci se staršími judisty předvedli kvalitní souboje a tím dobře 
reprezentovali nejen náš klub, ale i ČR. 

Škoda jen, že se nám na takový turnaj, který probíhá 5-ti kolově nedaří přijet v početnějších 
výpravách a tím tak přispět k celkovému lepšímu než letošnímu 7. místu v pořadí družstev !!! 
Samozřejmě si uvědomuji, že do toho vleze nějaká kvalifikace na republiku, která jsou důležitějšího 
významu, ale pro takový „velkoklub“  by to neměl být problém zajistit účast většího počtu. Účast 9-ti 
borců slabá !!! 

Chtěl bych poděkovat rodičům, kteří dlouhodobě se mnou spolupracují v organizaci turnajů, je 
to radost vědět, že jsou lidé na které se můžete spolehnout !!! 

 

 

 

 

zpracoval : Martínek Roman, trenér, Sareza 

 

 


