
Zpráva trenéra z ČP Hranice

Hranice, 16.4.2011

Trenéři: Štefánik, Borbely

Výsledky:

Dorostenci

55kg bez um. Ochman Marek 0/2 14 závodníků

60kg bez um. Slánička Jan 1/2 17 závodníků

66kg 5.místo Svoboda Jiří 3/2 15 závodníků

81kg 2.místo Sope Asret 2/1 4 závodníci

+90kg 3.místo Kotyk Tomáš 2/2 5 závodníků

Junioři

81kg bez um. Pavlík Ondřej 0/1 10 závodníků

+100kg 1.místo Pravda Jan 2/0 3 závodníci

Juniorky

52kg 5.místo Ožanová Kristýna 0/4 5 závodnic

70kg 1.místo Langhammerová Jitka 5/0 6 závodnic

Stručné hodnocení: 

Ochy se Sláňou si vyzkoušely dorosteneckou kategorii a bylo znát, že je to jiné kafe. Potřebují oba

značně zlepšit techniku, uvědomit si, že je třeba techniky dělat naplno a dotáčet se do nich. Jirka šel

poprvé 66 kg a kdyby si pohlídal více zem v zápase s Černým, mohl dojít třeba i do finále. Oceňuji

Jirkovu práci na zemi-perfektní 2 škrcení, ale ty jeho seoi nagy... To je třeba zlepšit.

Asret potvrdil, že patří v 81 ke špičce, ale konečně se ukázal pořádný soupeř, který ho hned vyškolil.

Doufám, že ho to nakopne a v tréninku více zapne. Koťák měl jít jen zápas se svým věčným rivalem

Skybou, ale domluvilo se spojení s těžkou váhou, ze které Koťák nebyl zrovna 2x nadšený. Připadá

mi, že už to některé kluky štve, ale naše zvolání: "ruce!!!" má své opodstatnění a  Koťák je zářným

příkladem toho, že bez ruk to prostě nejde.

Ondra jako přes kopírák zopakoval svůj výkon z MČR. Zápas pod kontrolou, přechod na zem-Ondra

plácá. Opět škrcení. Na něm je vidět, že chce, ale občas prostě vypne a zákonitě přichází trest. Pravdič

šel taky o váhu výš, jelikož byl ve 100 sám. První zápas rychlý ipon, ve druhém se celkem trápil. Mrzí



mne, že Honza vůbec nepracuje na zemi. Tam se dá velmi rychle ukončit zápas a pak se člověk

nemusí tak trápit.

Co říct, ke Kristýnce-chtěla se moc poprat, ale všechny soupeřky byly nad její síly. Navíc se zranila,

což se stává takovou nepříjemnou tradicí. Je však prvním rokem juniorkou a pokud zesílí, může se

dočkat pořádného výsledku. 

Jitka kraluje svojí váhové kategorii a v Hranicích to potvrdila. I přes některé chyby, o kterých ví,

dokráčela přes 5 soupeřek ke zlatu.

Na turnaji samozřejmě startovali i kluci, kteří se účastní našich tréninků a startují v DL. Dan Tatarin

skončil 3. ve váze do 66 kg, kdy si to v boji o bronz rozdal s Jirkou Svobodou. Jirka Bodnár byl 5. a

jen malé zaváhání ho připravilo v zápase, který kontroloval a vedl, o bronz. Petr Konopka skončil taky

5., Václavíci byli oba 7 a  Radek Voňavka vyhrál váhu do 73kg.

Turnaj probíhal bez problémů a pro náš klub byl opět velmi zdařilý po výsledkové stránce.

Zpracoval: Štefánik Jan, 17.4.2011


