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Mezinárodní turnaj Malopolska proběhl v malé útulné hale na 5-ti tatami. Tohoto turnaje se zúčastnilo na 290 
mladých judistů z 53 klubů Polska,  ČR, Slovenska a Ukrajiny. Organizačně vše proběhlo bez větších komplikací, jen 
asi největším nedostatkem byl 1 rozhodčí na tatami, který mnohdy nestačil objektivně posoudit danou situaci. 
Takových situací bylo naštěstí pomálu.  Jinak se zde rozhodčí prezentovali na dobré úrovni. V jejich řadách byli 
někteří ještě aktivní závodníci, kteří s citem dokázali dobře posoudit sporné situace. U nás je takových rozhodčích, 
kteří dokážou objektivně a hlavně někdy střízlivě rozhodnout pomálu  !!!    Všichni závodníci měli velkou motivaci 
udělat co nejlepší výsledek, protože vítězové dostali nádhernou sošku s motivem juda a super medaili. Dále 3 nejlepší 
kluby v každé věkové kategorii byli oceněni krásnou cca 50-ti cm soškou. Nám se podařilo získat jednu z nich, a to 
v kategorii U11, což jsou naši benjamínci, kdy jsme ve velké konkurenci vybojovali 3. místo. 

 

Hodnocení našich závodníků : 

 

Věková kategorie U 11 / benjamínci 1999 a mladší / 

V této kategorii nás reprezentovalo 7 borců, kdy 5-ti z nich se podařilo vybojovat medaili. Svým výkonem a hlavně 
bojovností dokázali, že máme dobrý základ do dalších let, což potvrdili v nabité konkurenci 3. místem v celkovém 
hodnocení družstev. Kaňkou na tomto super výsledku byly emoční výstupy některých našich závodníků, kteří  někdy 
nezvládali chvíle, kdy se jim nedařilo tak,  jak by si asi představovali a svým zbytečným vztekáním se dostatečně 
nesoustředili na svůj výkon. Dovolte mi kluci na závěr jednu dobře míněnou radu :  
 / to platí samozřejmě i pro ostatní !!! / 

 
 

„ Zlepši svůj přístup k tréninku, zdokonaluj se v technice i  v celkové přípravě a hlavně více pozorně naslouchej 
svému trenérovi,  vyhneš se tak zbytečným výstupům, které na tatami nepatří !!! „ 

 
 

Věková kategorie U 13 / mladší žáci 1998 –2000 / 

V této kategorii nás reprezentovalo 7 borců, kdy 4 z nich se podařilo vybojovat medaili. Mám radost, že po nevalných 
výkonech, se některým podařilo vybojovat vytouženou  medaili, ostatní musí ještě více přidat v tréninku, to potom 
prodat na turnaji a trpělivě čekat na úspěch !!! Snad se dočkají příští neděli 16.4.2011 v Hranicích na Českém poháru.  

 

Věková kategorie U 13 / starší žáci 1998 –2000 / 

I  v této kategorii nás reprezentovalo 7 borců, kdy 5-ti z nich se podařilo vybojovat medaili. Nechtěl jsem v této zprávě 
vyzdvihovat a chválit jednotlivce, ale tady je pochvala na místě.  Chci vyzdvihnout výkon našeho dlouholetého 
závodníka Lukáše Seleckého, který se zde prezentoval suverénním způsobem, předváděl líbivé judo, nedal svým 
kvalitním soupeřům žádnou šanci a zaslouženě získal zlatou medaili. Jen tak dál !!! 
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Závěr : 
 

Tento turnaj ukázal, že naše judo dokáže konkurovat i zahraničnímu. Vyřazovací systém měl jednu zvláštnost 
oproti našemu, že každý závodník, který 1x prohrál, mohl ještě zvítězit. Jde o sytém zápasů v opravách, kdy vítěz 
bojuje s vítězem skupiny v semifinále a vítěz semifinále postupuje do finále a poražený získává automaticky bronz. 
Tento systém, dle mého názoru motivuje závodníka, který mnohdy i nešťastně prohraje a dává se mu tím možnost tuto 
chybu napravit a hlavně motivovat jej do dalších zápasů v turnaji. Nejen díky tomu zde bylo k vidění kvalitní judo. 
Byly zde k vidění techniky, které jsou na území ČR zakázány. Moc nerozumím omezení některých technik 
v pravidlech ČSJu, které nařizuje zákaz provádění technik z kolen, držení za krkem a některé strhy, které svaz 
odůvodňuje zdravím závodníka. Ukazuje tím snad, že nemáme dost kvalitních trenérů, kteří nedokážou naučit tyto 
techniky !!! nebo je v tom jiný důvod ??? Ve všech okolních státech ČR jde o samozřejmost. Mé zkušenosti 
z mezinárodní scény ukazují, že nejde o nijak nebezpečné techniky, ale naopak, tyto techniky patří k divácky velmi 
atraktivním a oku lahodícím a bezesporu patří k současnému modernímu judu a je dle mého názoru velká chyba je 
netrénovat a následně i používat !!!  

Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným závodníkům našeho klubu za odvedené výkony a myslím si, že 
získat 14 cenných kovů nebylo nic lehkého a zaslouží pochvalu !!! Baníkovské judo se zde velmi dobře prezentovalo a 
zanechalo velmi dobrý dojem. O nic menší patří poděkování 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 :         11.04.2011                       zpracoval :       Martínek Roman 
                                         

 
 
  
 
 
 
   


