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Hodnocení našich borců  

 

Martínková Adéla 

Adélka nastoupila jako první z našich. Měla ve váze jenom kluky. První zápas prohrála po GS 
na praporky, byla na ní vidět menší nervozita a strach dělat techniky. Po našem vzájemné konzultaci, 
kdy jsme si vyjasnili důvod účasti na tomto turnaji a cti reprezentovat náš klub se Adélka proměnila ve 
rváče, který si poradil se zbylými 2 soupeři a zajistila si tak postup ze skupiny do semifinále. Tam 
narazila na nejlepšího ze 2 skupiny na Poláka, který ji porazil v Opole. Bylo vidět, že si na to pamatuje 
a během mála sekund prohrávala na yuko. S podporou celé haly a ve výborné atmosféře dokázala po 
bojovném výkonu 10 s před koncem hodit na yuko, tím srovnala a zápas se přesunul do GS. Zde 
poláka k ničemu nepustila a zaslouženě postoupila do finále. Ve finále navázala na svůj bojovný 
výkon z předchozích zápasů a v GS vyhrála na yuko. Svým nasazením a bojovností s použitím taktiky 
boje a spolupráce s trenérem zaslouženě zvítězila a tím hodně pozvedla jméno našeho klubu v očích 
nejen polských, ale i ostatních zahraničních diváků. Svým výkonem tak odstartovala myslím si, že 
skvělý výsledek naší výpravy. Pochvala !!!  

Labský Ondřej 

S Ondrou jsme zapracovali na přístupu v zápasech, kdy v poslední době často emotivně 
nezvládal některé, většinou finalové zápasy a to vedlo k prohrám. Svým soustředěným výkonem, 
spojeným s pestrostí technik zvládl tento turnaj a zaslouženě vyhrál. Jsem rád, že se navázal na své 
skvělé výkony !!! Pochvala !!! 

Pracuchová Zuzana 

Zuzka si hravě poradila se svými soupeřkami a postoupila do finále, kdy prohrála s klukem. 
Zuzko, je třeba doladit ještě aspoň jednu nebo dvě techniky, ať jdeme judisticky ještě víc nahoru !!! 
Pochvala !!! 

Král Jan 

Honzík nezvládl první zápas, kdy se nechal chytit za krkem, ohnout a potom skoro vždy 
následuje prohra. Z těchto chyb se poučil a zbylá utkání vyhrál. Bohužel to stačilo „ jen „ na bronz, 
přesto pochvala !!! 

Franek Patrik 

Patrik začal skvěle, když si poradil s Polákem, kterého hodil na wazari a poté udžel v kuzure 
kesa gatame. Pak narazil na silného ukrajince, který potom hloupě prohrál a nevytáhl Patrika do 
dalších bojů, škoda. Patrik předvedl pěkné judo, ale to nepomohlo. Pochvala !!! 
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Kresta Matěj 

Mates se v 1. kole skvěle pral stejně jako Patrik a potom prohrál s Polákem, který ho taky 
nevytáhl do dalších bojů, taky velká škoda, tajně jsem si přál jsem finále – Kresta vs. Franek. V této 
váze bývá vždy nejvíc borců a tím je možnost vybojovat medaili „asi“ nejtěžší. Bylo však na něm 
vidět velké zklamání. Své emoce však dokázal potlačit a prohru přijal jako borec – a za to pochvala !!! 

Tománková Lucie 

Lucka své první utkání prohrála. Nechala se držet za krkem,  nechala si vnutit soupeřův styl 
boje. Poté si po rozhovoru s trenérem na tatami objevila Lucka, jak si jí pamatuju z minulosti. Zlepšila 
boj o úchop, začala dělat své judo a po hrubce prohrála na yuko. Oba zbylé zápasy suverénně vyhrála 
díky lepšímu skóre vybojovala stříbro, pochvala !!! 

Král Jan 

Kuba se dostal na řadu až jako poslední kolem 20 hodiny, kdy byla vidět psychická únava 
z čekání. Větší chyby jsem však viděl v samotných zápasech, kdy se opírá pouze o jednu techniku, 
kterou si soupeři pohlídali a Kubu k ničemu nepustili. Kuba musí obrovským způsobem zapracovat na 
aši waza a následného využití v kombinaci a taktice. Boj o úchop není skoro žádný, a chybí razance a 
důraz v samotném zápase. Kuba působí „ andělským „ dojmem a to mi na těžkou váhu neštymuje. Tím 
nechci říct, že to vypustil, pral se statečně a prohry pramenily z výše uvedených chyb. Pochvala !!! 

 

Závěr :  

Turnaj proběhl v solném dole, do kterého nás dopravil šachtový výtah cca 250 m pod zem, kde 
organizátoři umístili 4 tatami, které byly rozděleny po dvou do dvou štol, které byly propojeny 
tvz.vestibulem, kde bylo sociální zařízení s teplou a studenou vodou a s  dostatečným počtem WC. 
Bylo zajištěno vystoupení roztleskávaček a závěrečný raut pro všechny s možností přenocování 
v dobových palandách, což musel být skvělý zážitek. Organizátorům se podařilo zajistit na závěrečný 
ceremoniál, který proběhl v 22 hodin  Starostu Bochnie i s chotí, kteří předávali ceny. Na závěr byla 
zajištěna tombola, kdy si vítěz odnesl notebook. Poté následovala diskotéka, což bylo bez nás, jelikož 
jsme jeli zpět do Ostravy. Přijeli jsme kole 2 hodiny, ale to nikomu nevadilo, protože to byl nejlepší 
turnaj, kterého jsme se zatím zúčastnili a to po všech stránkách. Obrovská pochvala organizátorům, 
kterým se podařilo nalákat borce z Ukrajiny,Litvy,Slovenska,Maďarska a Rakouska. Byl jsem rád, že 
jsme v takové konkurenci dokázali z 8 borců přivést 6 medailí, všechny kovy shodně po 2 ks. 

 

Zpracoval : Martínek, trenér, Sareza 

 


