
ZPRÁVA Z TURNAJE 

ČESKÝ POHÁR MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ 

Jablonec n./ Nisou                                                                                                                                             27.03.2011 

 

 

Druhé kolo Českého poháru mladších a starších žáků z celkových pěti, který je zároveň kvalifikační soutěží na 
Mistrovství ČR, které se bude konat koncem listopadu v Litoměřicích hostil Jablonec nad Nisou. Tato soutěž proběhla 
v krásné víceúčelové hale na 6-ti tatami. Organizačně dobře zvládnutého turnaje se také zúčastnily týmy  Slovenska a 
Německa. Turnaje se zúčastnily týmy převážně z Čech, které velice zřídka zamíří k nám na Moravu. Naši závodníci se 
tak mohli poprat i s někým novým. Rozhodčí měli, až na pár vyjímek dobrou kvalitu. Soutěž se obešla bez zranění a 
dalších komplikací. Celková výsledková listina je uveřejněna  na webových stránkách ČSJu.   

 

Hodnocení našich závodníků : 

Mladší žáci : 

Jde o věkovou kategorii, která je zastoupena z větší části závodníky, kteří v této věkové kategorii teprve 
začínají a zatím sbírají potřebné zkušenosti. Většina zde působila zbytečně„ustrašeným“ dojmem…zkrátka neprodali 
to, co umí z tréninku. Chyběly techniky a byla zde taky spousta taktických chyb.Toto se odrazilo na celkových 
výsledcích, které nejsou takové, jaké bychom si představovali, ale je také třeba si uvědomit, že přechod do starší 
věkové kategorii není jednoduchý a musíme doufat, že se z toho co nejdřív otrkáme a navážeme na výborné výsledky 
z předešlé sezóny .  Doporučuji všem, ještě více zlepšit svůj přístup k tréninkům a větší rvavost na turnajích… a 
hlavně odbourat na turnajích strach a hlavně prodat to, co umím !!!  Nesmíme však zapomenout na výborné výkony 
Kačky Macháčkové a Kristy Poláškové, které nenašly přemožitele a své váhy suverénně vyhrály. Nechci zapomenout 
ani na výkon Patrika Franka, který měl v tabulce celkem 43 soupeřů, šel 6 kvalitních zápasů, a i když mu utekla 
medaile o vlásek a skončil na 5.místě,  svým výkonem mi udělal obrovskou radost a věřím, že se  již brzy v suverénně 
nejobsazenější váze dočká vytoužené medaile. 

Starší žáci : 

Výsledek 7 medailí z celkových 9 závodníků našeho klubu hovoří jasně o síle a kvalitě. Všichni medailisté  
ukázali dobrou připravenost na letošní sezónu, ale i ti kterým tento turnaj nevyšel nemusí věšet hlavu, ještě mají dost 
času a možností se poprat o účast na M ČR. S čistým svědomím můžu říct, že všichni zaslouží obrovskou pochvalu za 
své nasazení, bojovnost a dobrou reprezentaci klubu. Mezi všemi našimi borci se suverénem obou dní  stal Lukáš 
Dominik, který vyhrál jak dorostence v sobotu, tak starší žáky v neděli. Tyto výsledky ukazují, že tato věková 
kategorie patří v našem klubu dlouhodobě výsledkově k nejlepším !!! 

Závěr : 
 

Tento turnaj ukázal, že naše judo je na republikové úrovni, jen je třeba přitvrdit v mladších žácích, kde to ještě 
trochu skřípe.  

Myslím si, že je slušností nás trenérů pověřených zorganizovat tento turnaj na závěr poděkovat všem 
zúčastněným závodníkům za odvedené výkony a o nic méně také rodičům, kteří pomáhali s dopravou nejen svých 
ratolestí, ale i ostatních závodníků na turnaj a tím pomohli k hladkému průběhu celé akce. 
  
 
 
v Ostravě dne :  28.03.2011                       zpracovali :       Martínek Roman 
                                        Macháček Leoš 

      Boháčová Míša 



 
  
 
 
 
   


