
  Přebor České Republiky mladších žáků a žákyň, 13.11.2010 - Mohelnice

Trenér: Štefánik

Asistent trenéra: Merta

Auta: Štefánik, Pátková, Gřeškovi, Chwastarz, Mertová

Výsledky: 

Chwastarzová Alena 48kg2.místo 3v/1p (13 závodnic)

:Martinková (SoHK) 10:0

: Jankulovska (JBBr) 10:0

:Holčáková (JKFH) 10:0

:Vlachová (VTZC) 0:1

Alča předvedla skvělý výkon, první dva zápasy byly jako přes kopírák. Pokus o tomoe nage a

hned přechod do držení. V semifinále ukázkové sumi gaeši a přechod do ne wazy. Ve finále

prohrála až na praporky, kdy soupeřka byla aktivnější, ikdyž Alča hodila na krásnou seoi

nage-bohužel z kolen. Gratiluji!!!

Pátek Jan 55kg 3.místo 4v/1p (25 závodníků)

:Pomáhač (16Mo) 5:0

:Plíhal (LoCL) 10:0

:Fryda (NoBy) 10:0

:Macháček (SoHK) 0:1

:Pilář (TSCT) 5:0

Arnošt je rváč a v zápasech jde vidět, že chce vyhrát. V prvním zápase se rozeprával a když

nic nešlo, nastoupil do seoi a hned skóroval-zápas pak udržel. V druhém zápase soupeře

udržel na zemi a ve třetím předvedl ukázkové deaši harai-asi dával ve středu pozor na

tréninku:-) . Bohužel v semifinále byl soupeř nad jeho síly, předcházel Arnošta v nástupech a

po zásluze na praporky vyhrál. Boj o bronz byl těžký, ale pár vteřin před koncem Arnošt opět

předvedl deaši na yuko a zápas si pohlídal. Taky Gratuluji!!!



Vaněk Pavel 60kg 5.místo 2v/2p (16 závodníků)

:Francák (SKPJ) 10:0

:Staněk (ASMB) 5:0

:Jirutka (SKPJ) 0:10

Bajo (SLHD) 0:10

Pavel v prvním zápase předvedl jakou má sílu a soupeře přetlačil na o goši. V druhém už

musel více zapnout, bylo vidět, že nemůže, ale jeho kontr na soupeřův nástup byl ohodnocen

yukem. Třetí zápas se stal rychlou záležitostí, Pavel se v podstatě hodil sám. Tyto situace ho

provázely celým turnajem, chce hodit, ale často to hrozí právě tím, že Pavel spadne sám. Což

se ukázalo v zápase o bronz, kdy se to stalo dvakrát-jednou yuko, jednou wazari a hned

držení. Škoda, je vidět, že Pavlovi chybí trénink s adekvátními soupeři. mluvil jsem s ním o

tom a snad se na Sareze ukáže:-).

Polášková Kristýna 57kg 6.místo 0v/5p (6 závodnic)

: Tkačíková (Kral) 0:10

:Kárniková (JCTP) 0:1

:Kušníráková (JDTr) 0:5

:Bláhová (PSKH) 0:10

:Rehnová (SKTp) 0:10

Kristýna se v některých zápasech snažila, ale její snaha o nástup většinou končila tím, že sama

upadla. Chyběly tomu v některých případech jen ruce. Kdyby jimi více zabrala určitě by

soupeřky padaly jak hrušky. 

Gřešek Vít 55kg bez um. 0v/1p ( 25 závodníků)

:Lucák (JUPo) 0:10

U Víti jsem čekal, že předvede to samé, co na tréninku-že se bude rvát. Jeho výkon byl takový

bojácný a když soupeř nastoupil Víťa se bez náznaku bloku svalil na zem. Pak byl rád, že ho

soupeř nevytáhl, což mě spíše mrzelo. 

Merta Jan 55kg bez um. 0v/1p ( 25 závodníků)

:Krejčí (JCLL) 0:10

Honza se na žíněnce moc neohřál a po nástupu soupeře na hiza gurumu bylo po všem. Dál ho

nevytáhl. 



Turnaj probíhal relativně hladce, spousta zápasů končila na praporky a rozhodčí někdy

využívaly care systém. Cca hodinu před koncem byl turnaj přerušen pro rozdávání diplomů,

pak se ještě 10 minut nic nedělo, což bylo oceněno pískotem diváků:-) Jinak se naši borci

ukázaly v celkem dobrém světle, škoda že nebylo zlato. Ale to přijde určitě jindy. 

Děkuji rodičům za dopravu svých ratolestí a zvlášť Danovi Mertovi za asistenci a

fotodokumentaci:-)

Zpracoval: Štefánik Jan


