
Grand Prix Povážská Bystrica 
Kategorie dorostenci a starší žáci 

 

Datum :  3.12. 2011 

Místo :  Povážská Bystrica ( Slovensko ) 

Trenér :  Dušan Koza 

Závodníci : 

Starší žáci  

Lukáš Selecký  6okg/9  zápasů 3 výhra 2 prohra 1 umístění     3 

Jan Pátek  66kg   4  2  2          5 

Jakub Král  +73kg/4  3  3  0          1 

Patrik Vilímek  50kg/4   3  1  2          3 

Starší žačky  

Alena chwastarzová 52kg/3   2  1  1          2 

Dorostenci  

Patrik Lukáš  55kg/4   3  3  0          1 

Tomáš Kotyk  90kg/4   3  3  0          1 

Jiří Svoboda  66kg/9   5  4  1          2 

 

Hodnocení turnaje : 

Turnaj proběhl v celkem rozlehlé „ športové hale“ v centru Povážské Bystrice. Prostory byli 

dostatečné a závodníci měli dostatek prostoru pro pohyb, rozcvičení a odložení věcí. Při 

vstupu nás uvítali vlajky asi osmi států a jen jsme věřili a doufali, že všichni jsou opravdu 

přítomni. Bohužel to nebyla tak doslova pravda. Zúčastnili se pouze judisté pořádající země, 

Češi, Ukrajinci a Bělorusové a to ještě ve velmi malém počtu a pouze v kategorii ml. žáci. Naši 

kluci a Alenka , tak naráželi pouze na Slováky a Čechy průměrné úrovně. 



Po organizační stránce byl turnaj velmi podprůměrný. Řeknu to asi tak: my udělat takový 

turnaj, tak nás předseda zabije . To si neumím ani představit. Turnaj začal s hodinovým 

zpožděním, až všichni trenéři potvrdili, že opravdu všichni jejich závodníci jsou v pořádku 

nalosováni. S tím jsem se ještě nesetkal!!! Jelikož kategorii bylo mnoho a účastníků též, bylo 

to zdlouhavé a nepřehledné. Přesto turnaj skončil poměrně brzy, něco po 17. hodině. 

Za co bych chtěl organizátory vyzdvihnout, byly překrásné poháry pro všechny medailisty!!! 

Přesto všechno jsem rád, že jsme se turnaje zúčastnili. Je pro nás přínosem konfrontace se 

zahraničím a hlavně boj bez omezení chvatů, úchopů, pák v Ne waza a pod. Bohužel tento 

způsob boje naše pravidla mnohdy nedovolují. 

Byl to dobrý turnaj na konec úspěšné sezony. 

 

Hodnocení jednotlivců : 

Omlouvám se, že nevím jména soupeřů našich závodníků. Tabulky nebyli k dispozici, byly 

vydány pozdě a některé váhy několikrát přelosovány. Tím pádem jsme ani nevěděli, které 

tabulky platí. 

Lukáš Selecký : 

- 1.utkání: prohra, nástup bez vychýlení do harai goši, následně soupeřem provedeno 

ukázkové uširo goši- ipon 

- 2.utkání:výhra,sumi gaeši-juko,seoi nage- juko,harai goši-wazari. Nádherné utkání 

s nádherným judem. 

- 3.utkání:výhra,seoi nage-wazari, seoi- wazari 

Až na první utkání, které mě mrzí, protože to byla zbytečná chyba, šel Lukáš svůj 

standartní styl. To je krásné , technické  a útočné judo.Měl tu váhu, ale vyhrát!!! 

Jakub Král : 

- 1.utkání:výhra,tai otoši-ipon s Mistrem Slovenska !!! 

- 2.utkání :výhra,hane maki komi-jak jinak než ipon. 

- 3.utkání:výhra,sumi gaeši-ipon, po krásném pohybu a navedení soupeře tam kde 

potřeboval.moc pěkný , judistický moment!!! 

Kuba měl dva kvalitní slovenské borce. Každého dokázal s přehledem porazit, což je 

pozitivní.Myslím,že mu opět stouplo sebevědomí, což Jakub potřebuje.Každá těžká, 

potřebuje sebevědomí, každá těžká je prostě stejná. 



Jan Pátek ( Arnošt) 

Harry, musím uznat, že jsi Honzovi vymyslel super trefnou přezdívku. Prostě je Arnošt a víš 

co???? Mu ,to jméno i pasuje .  

1.utkání:prohra, prohra v Golden score. 

2.utkání:výhra, nádherná,nádherná,nádherná seoi nage z prvního úchopu-ipon. 

3.utkání:výhra,jak by řekli Slováci: výhra bez boja 

4.utkání:prohra:nástup Arnošta bez ruk-kontr-wazari,nástup Arnošta ouči gari-kontr tani 

otoši-wazari !!!!!!!!! 

 

Patrik Vilímek: 

1.utkání :prohra, seoi nage –ipon 

2.utkání:prohra,???  

3.utkání: výhra,osae komi-wazari. Tady Patrik neudělal , co by se v osae komi v technice kesa 

gatame dalo udělat a vyhrát na ipon. Patrik nasadil v červené zoně platnou techniku kesa 

gatame, kdy soupeř měl hlavu směrem ven se žíněnky. V tomto případě je velmi 

pravděpodobné , že se bude snažit utéct z držení tím způsobem, že uteče do autu. Tato 

pozice mu v tom nahrává.Patrik si měl soupeře zatočit do kruhu a nasměrovat mu hlavu 

směrem do středu tatami!!!! Byl tam na to prostor a čas. Toto neudělal a taky to tak 

dopadlo. Soupeř se s ním vykulil do autu. Pokud je to nesrozumitelné, rád na tréninku 

vysvětlím!!! Prosím o připomenutí!!! 

 

Alenka Chwastarzová: 

1.utkání,prohra, 2x wazari tai otoši 

2.utkání,výhra,???  

Co říci k Alence??? Musí jezdit, závodit, prát se hodně s podobnýma holkama jako tady a 

myslím, že to bude dobré. V tréninku poctivá jako málo kdo. Docházku má přímo vzorovou. 

Jestli jí to vše vydrží, ostatní holky třeste se!!!  

 

Tomáš Kotyk: 

1.utkání,výhra, osae komi – wazari, ouči gary – wazari. 



2.utkání,výhra, osae komi- ipon 

3.utkání,výhra, osae komi – ipon 

Tomáš si nakonec sezony užil parádní turnaj. Pral se moc pěkné zápasy, jeho judo už dostává 

určitou podobu a už má svůj styl a jistý důraz.Myslím,že má ještě před sebou veliký 

potenciál. Jen musí vydržet trénovat a ještě to chce nabrat více síly. 

 

Patrik Lukáš : 

1.utkání, výhra, deaši harai – ipon 

2. utkání, výhra, seoi nage – ipon 

3.utkání, výhra, osae komi – ipon 

Patrik to s přehledem Šampiona vyhrál. Ale svá utkání neměl tak jednoduché, jak to může 

podle zápisu vypadat. Musel sáhnout do svého velikého umění, aby zvítězil krásnými, jistými 

a rychlými hody. Měl jsem z Patrika dobrý pocit, užíval si to a pral se uvolněně a naprosto 

v pohodě. Krásný turnaj na rozlučku s dorostem. Gratuluji. 

 

Jiří Svoboda : 

1.utkání , výhra, tomoe nage – ipon 

2.utkání, výhra, tomoe nage – juko, ude hišigi žuži gatame- ipon 

3.utkání, výhra, osae komi- ipon 

4.utkání,výhra, tomoe nage – juko, po super krásné kombinaci s aši wazou a krásném 

navedení do správného směru. 

5.utkání, prohra, osae komi-ipon 

Jirka byl úžasný!!!! Bylo vidět, jak hrozně moc chce, jak touží po úspěchu. Cítil jsem, že si 

potřebuje dokázat, že dřina, kterou podstoupil během celého roku se mu konečně 

dostatečně prodat. Tady se mu to podařilo. Dělal krásné judo. Měl na žíněnce přehled, dělal 

spousty technik, nástupů a bojoval. Bohužel finále s týmovým kolegou z DL Petzuchem 

nezvládl, jak bychom chtěli a nakonec obsadil po pěkném výkonu druhé místo. Gratuluji. 

 

 

 



Závěrečné zhodnocení : 

Budu stručný.  Byl to na závěr sezony dobrý turnaj. Cíle , které jsme si před turnajem dali 

jsme splnili.Je pravdou, že ne všechny výkony mě dostatečně uspokojily, byly tam jisté 

okamžiky, které mě hodně naštvali, ale budiž odpuštěno. Pojďme teď společně načerpat 

síly do další sezony, která bude neméně náročná, jako ta letošní. Také věřím, že bude stejně 

úspěšná!!!  

 

 

V Ostravě 7.12. 2011                                                             Dušan KOZA, TR. DOROSTU 1.JCBO 

    

 

 

 


