
ZPRÁVA Z TURNAJE 

XIV. MEZINÁRODNÍ TURNAJ  

BENJAMÍNKŮ, MLADŠÍCH A STRŠÍCH ŢÁKŮ 

Bochnia, Polsko                                                                                                                                       18. -19. 06. 2011 

 

 

Mezinárodní turnaj proběhl v solném dole v 248 m pod zemí na 4 tatami. Tímto turnajem prošlo 675 

závodníků z 23 klubů Polska,  1 klubu ČR ( 1. JC Baník Ostrava ), reprezentace Slovenska, Ukrajiny, Estonska, Litvy, 

Maďarska, Chorvatska, Slovinska a Německa. Organizačně perfektně zvládnutý turnaj. Po celou dobu, bylo pro 

všechny účastníky zajištěno občerstvení a dostatek udržovaného sociálního zařízení (WC, sprchy,odpadkové koše 

atd.). O údržbu pořádku se starala úklidová služba. Rozhodčí se prezentovali na vynikající úrovni. Bylo zde k vidění 1. 

min Golden score. Všichni závodníci měli velkou motivaci udělat co nejlepší výsledek nejen proto, že to měla většina 

tzv. v krvi, ale byly pro medailisty připraveny nádherné sošky s motivem juda, nádherné medaile a taška s 

upomínkovými předměty. Proběhla zde i soutěž družstev v kategorii starších žáků, které jsme se nezúčastnili, jelikož 

naši nejlepší odjeli reprezentovat náš klub na Světový pohár do Maďarského Györu. Měl jsem možnost sledovat 

některá utkání družstev a myslím, že to bylo na dost vysoké úrovni a zajímalo by mě, jak by naši nejlepší v této 

konkurenci obstáli…škoda. Na závěr sobotního dne, byl připraven raut a diskotéka, bohatá tombola a možnost 

přespání na bytelných stylových  dřevěných kavalcích. 

 

Benjamínci ( ročník 2001 a mladší )

 

 

Pracuchová Zuzana ( 2001 )  27 kg   1. místo 

„ Vzrůstem malá a drobná  judistka, která svůj poctivý přístup k tréninku a svou morálku dokáže plně využít na 

turnaji…bez větších problému si se svými soupeřkami poradila a zaslouženě vyhrála, pochvala !!! 

 

Pavlica Tomáš  ( 2001 )  40 kg   2. místo       

Působil velmi pohodovým a bojovným  judem, jen mě mrzelo, že používá hlavně Tomoe nage,  ale povedlo se mu i 

krásné De aši haraj. Ve finále si jej soupeř rychle přečetl a v poklidu  si uhlídal vítězství. Přesto si myslím, že Tomáš 

jde výkonnostně nahoru, zlepšil se k přístupu v tréninku a v morálce vůbec…Tome vydržet, pochvala !!! 

 

Pavlica Lukáš ( 2002 )   27 kg   5. místo     

Překvapil mě svou bojovností a přístupem k turnaji. technicky je na tom stejně jako brácha, ale je o rok mladší a tudíž 

je velká možnost zlepšení, ale musí chtít !!! Je třeba podotknout, že se ve vynikající konkurenci neztratil a to, že 

prohrál o 3. místo jej může jen povzbudit do další tréninkové práce, která není taková, jak by měla být…že Lukášku !!! 

Mile mě překvapil a vzorně reprezentoval, pochvala !!! 

 

Labský Ondřej ( 2001 )   30 kg   5. místo    

 Ondra předváděl své líbivé judo, které v semifinále nestačilo na perfektně připraveného Ukrajince, který nakonec 

celou soutěž vyhrál. V boji o 3. místo nestačil na výborného Poláka. Ondra má slabinu, že se při technice dokáže sám 

hodit, a to většinou ohodnotí soupeře za provedení kontra chvatu. Budeme na tom pracovat an tréninku. Je třeba však 

otevřeně  říct, že se v této silně nabité konkurenci neztratil a zanechal dobrý dojem, pochvala !!! 

 

Cigán Jan  ( 2002 )   30 kg   5. místo    

Honza začíná sbírat zkušenosti, což se projevuje v jeho nervozitě a strachu dělat techniky, přesto se mu podařilo svou 

bojovností urvat bronz, což je pro něj určitě obrovský úspěch a velká motivace k tréninku, pochvala !!! 



 

Kresta Matěj ( 2001 )   40kg   3. místo 

Matěj se hodně uklidnil, už se nevzteká jako dřív a působí vyrovnaným dojmem. V semifinále prohrál na 

nesoustředěnost a myslím si, že i svého soupeře trošku podcenil a to se nevyplatilo. V zápase o bronz nenechal nic 

náhodě a zaslouženě vyhrál, pochvala !!! 

 

Král Jan ( 2001 )   + 44 kg   bez umístění  

Králík se nedokázal vyrovnat se svou psychikou, kdy se mu nedařilo, začal brečet a dělat zbytečné scény, místo toho, 

aby se soustředil na zápas a šel za vítězstvím. Honzo - i když tě něco bolí nebo ti to nejde, použij více bojovnosti !!! 

 

 

Mladší ţáci ( ročník 2000 a 1999 )

 

 

Polášková Kristýna ( 1999 )  +48 kg   1. místo 

Překvapilo mě, jak byla v prvním zápase „vykulená“. Naštěstí se s toho brzy oklepala, držela se pokynů trenéra a 

zlato si zaslouženě vybojovala, pochvala !!! 

 

Rerichová Magda ( 1999 )   40 kg   3. místo 

Majda působí stejně jako Kristýna. Využila své bojovnosti a umění kontra technik a bronz si zasloužila. Čekal jsem 

větší škálu technik O goši a De aši haraj, které běžně používá…ale top snad příště, pochvala !!! 

 

Macháčková Kateřina ( 2000 )  30 kg   2. místo 

Kačka je velká bojovnice. V prvním zápase prohrála na klekanou seoi nage. V dalších zápasech si tyto techniky, které 

jsou v sousedních státech povoleny a u nás v ČR zakázány pohlídala a zaslouženě veze stříbro, pochvala !!! 

 

Martínková Adéla ( 2000 )  48 kg   4. místo 

K Adélce jsem byl vždy hodně kritický. Je třeba říct, že se snažila bojovat, vůbec se  nezalekla  svých o rok starších a 

výkonnostně lepších soupeřek. V prvním zápase vedla na wazari a yuko a potom podcenila sílu soupeřky, která jí 

udržela. Tato zbytečná prohra jí stála medaili, protože dokázala ještě 1 zápas vyhrát na ippon a zbývající 2 zápasy 

prohrála. Tento výsledek by jí stačil na krásné 3. místo za tandem „zelených“ Polek !!! , pochvala !!! 

 

Pupakis Sotirios ( 2000 )  60 kg   4. místo 

K Sotimu bych uvedl, že měl pěkné chvilky v zápase, kdy jednoho soupeře hodil na ippon na techniku ashi uchi mata a 

pak zbytečně prohrál s jiným soupeřem, kdy nebyl schopen jej udržet na zemi. Přechody mu šly perfektně, ale chyběla 

mu udržet na zemi stabilita.O třetí místo prohrál svou vlastní vinou jen proto, že nedokáže udržet stabilitu. Sám sebe 

hodil na de ashi harai. Soupeř nemusel nic dělat. Velká škoda. Ale za bojovnost zaslouží pochvalu!!! 

 

Dvořáček Adam ( 2000 )  44 kg   bez umístění 

Na Adamovi bylo vidět, že chce vyhrát, kdy v prvním  zápase to dal jasně najevo. Druhý zápas mu však nevyšel a 

v baráži pak také neuspěl. Ve své snaze o nástup do techniky ashi uchi mata je hodně daleko od supeře a pak tam 

nechá pouze nohu a ruce už nepracují. Chyběla mi u něj a nejen u něj, ale u všech kombinace technik hlavně technik 

ashi waza, kterou z nich nikdo nevyužíval. Pak bych ještě dodal, že by i po prohraném zápase se měl ponaučit z chyb, 

které vidí trenéři a když mu je chtějí sdělit, tak se netvářit uraženě. Jinak za bojovnost zaslouží pochvalu.  

 

Křístek Jan ( 1999 )   33 kg   bez umístění  

Honzík šel pouze jeden zápas, kdy měl borce se zeleným páskem. Vůbec se ho nezalekl a šel do boje opravdu otevřeně. 

Dokázal s ním držet krok celé dvě minuty. V nastaveném čase však nešťastně těsně před koncem svému soupeři 

podlehl. Ten pak jej již dále nevytáhl. Honzík zaslouží obrovskou pochvalu!!!!!   



Večeřa Jakub  ( 1999 )   55 kg   3. místo 

Jakub prošel suverénně až do semifinále, kde podlehl lepšímu soupeři z Polska. Boj o třetí místo byl opravdu hektický, 

kdy jeho soupeř z Estonska vedl na wazari, kdy Kubu hodil na techniku soto maki komi, kterou používá v zápase také 

Kuba. Jakub však bojoval srdnatě dále a následně Estonce hodil na stejnou techniku soto maki komi, ale na ippon, 

čímž si zajistil třetí místo. Také velká pochvala!!!! 

 

Závěr : 

 

Turnaj ukázal vysokou judistickou vyspělost východní Evropy, ve které jsme se vůbec neztratili. Ukázal u 

těchto států i větší morálku a důslednost v přípravě nejen na turnaj, ale i před jednotlivými zápasy, což u našich ještě 

chybí ( do všeho se musí nutit !!! ). Celý turnaj proběhl ve stylu Fair play, bylo zde vidět bojovné a aktivní judo ve 

všech váhách, neviděl jsem snad ani jedno napomínání za pasivitu!!!  Dále ukázal dobrý potenciál pro ročník 2000, 

který bude v mladších žácích bojovat i příští rok a pokud to vydrží a budou se výkonnostně i nadále zlepšovat, 

přivezeme možná ještě více medailí. Chtěl bych apelovat na větší zájem a podporu takovýchto turnajů, kde si dokonale 

ověříme připravenost našich svěřenců, ale získáme i patřičné zkušenost a hlavně zápasy s kvalitními soupeři, kterých 

je  na turnajích v ČR pomálu!!! 

 

Závěrem chci poděkovat všem trenérům za přípravu svých svěřenců na tento turnaj a rodičům, kteří dopravili své 

děti a hlavně p.Křístkovi a Dvořáčkovi, kteří zajistili velká auta a pomohli s dopravou ostatních účastníků našeho 

klubu. Doufám, ţe taková spolupráce mezi trenéry a rodiči bude bezchybně fungovat i nadále, protoţe bez této 

spolupráce, ohleduplnosti a vzájemného respektu nejde dost dobře fungovat. Svým přístupem se nemalou měrou 

podíleli na bezproblémovém průběhu, pohodě v týmu a čímţ nemalou měrou přispěli k celkovým skvělým 

výsledkům našich svěřenců !!! 

 

v Ostravě dne :  20.06.2011                                                                                               zpracovali :  Martínek Roman 

       Macháček Leoš 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   


