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 Dne 19.11.2011 jsme se vydali na Krajský přebor benjamínků, který v nově zrekonstruované 

tělocvičně  hostila Opava. Náš klub reprezentovalo 12 závodníků z toho 2 děvčata a 10 chlapců. Turnaje se 

zúčastnilo celkem 80 závodníků.  Tento turnaj měl prověřit formu našich nejmenších a zároveň šlo i o 

nominaci na Mistrovství Moravy, které se uskuteční 26.11. 2001 v Uherském Hradišti. Nominaci na tento 

vrchol sezóny si zajistili ti, o kterých se to víceméně čekalo ( Pracuchová, Král, Kresta, Labský ), kteří své 

kategorie vyhráli. Dodatečnou nominaci si svým výkonem vybojovali Cigán Jan,Večeřová Andrea a Válek 

Dominik, kteří mě velmi  mile překvapili. Turnaj byl organizačně velmi dobře zvládnutý a kolem oběda bylo 

po všem. 

Zhodnocení našich závodníků : 

ročník 2001 – Pracuchová Z., Kresta M., Král J., Labský O., Válek D. 

Tito závodníci prokázali dobrou připravenost a jsme zvědavi na Mistrovství Moravy, které bude pro ně 

poslední vrcholná akce před přestupem mezi mladší žáky.  Zuzka, Mates, Králík a Ondra předvedli své 

standartní výkony bez větších chyb. Mile překvapil Ondra, který přes jeho hodně uvolněnou  judistickou 

morálku přistoupil k turnaji po delší době zodpovědně, bez zbytečných emocí a scén a předvedl pěkný výkon. 

Doufám, že mu to vydrží !!!  Dále jsem rád, že se podařilo Dominikovi vybojovat medaili, protože bývá často 

nemocný a nemůže jezdit po turnajích. Ukázal chuť po vítězství !!!  Všem veliká pochvala !!! 

 

ročník 2002 – Večeřová A. a Cigán J. 

Andree a Honzovi přechod na Sarezu vysloveně pomohl, začínají se prát pěkně, zbytečně nepadají a začínají  

dělat pěkné judo. Jsme zvědaví, kam až to dotáhnou. Mají před sebou ještě příští sezónu v benjamíncích !!! 

Oběma pochvala !!! 

Mojžíšek L. a  Kratochvíl R. 

Na obou klucích je vidět bojovnost, ale hodně chybí nevypranost a zkušenosti z turnajů. Doporučoval bych 

poctivě a pravidelně trénovat a účast na Turnaji přípravek a na okolních malých turnajích !!! 

ročník 2003 – Trojek O., Meixner T., Hrtus R. 

Jde o závodníky, kteří budou benjamínky teprve od ledna 2012. Chci pochválit za bojovnost a nasazení. Jejich 

čas ještě přijde, chce to jen poctivě a pravidelně trénovat !!! 

  

             zprávu společně zpracovali :  Martínek Roman a Otto Matyáš 

 



 


