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ZPRÁVA Z TURNAJE 

 

INTERNATIONAL JUDO WORKSHOP  

FOR CHILDREN 

 

Datum:    17. 1. 2015 

 

Kategorie:    mladší/starší žáci/žákyně 

 

Počet závodníků 1.JCBO:  13 

 

Trenér:     Mgr. Pavel Olšovský 

 

Hodnocení: 

 

Workshop a turnaj v Opoli byl celkem vydařeným setkáním malých judistů na mezistátní 

úrovni. Kromě judistů z cca 3 polských klubů se ho účastnili také 4 české kluby, mezi kterými 

rozhodně dominoval náš klub. Svědčí o tom rovněž zisk dvou prvních, třech druhých, pěti 

třetích, dvou čtvrtých a jednoho pátého místa. Nejvýraznější postavou v rámci našeho 

zastoupení na turnaji byl Filip Čebík, který v rámci bojů předváděl vyrovnané výkony a zisk 

prvního místa byl zaslouženým výsledkem jeho příkladného nasazení. 

 

Turnaj byl dobře zvládnutý po organizační stránce a až na drobné prostoje nelze nic 

organizátorů vytknout. Svým charakterem byl ale spíše určený pro začínající malé judisty, 

kteří přechází z kategorie „mláďat“ do kategorie mladších žáků, tzn. pro začínající závodníky 

bez větších soutěžních znalostí. 

 

V úvodní části setkání od 9:45 do 11:00 hod. proběhl společný trénink, který byl zaměřen 

na rozvoj všeobecných pohybových dovedností, reakční rychlost ve vztahu k reakci na povely 

(rozhodčího), Tači vaza (rozvoj podmetů) a Ne vaza (zaměření na rychlost nasazení držení a 

rychlost uvolnění z držení). 

 

V hlavní části (turnajové) od cca 11:15 do 13:45 hod. probíhaly jednotlivé zápasy na 4 tatami, 

zpravidla každá váhová kategorie („těžká váha“) měla 5 a více soutěžících. Drobnou 

nevýhodou, se kterou se naši judisté potýkali, byla nízká erudice rozhodčích. Až na jednu 

výjimku (svazovou rozhodčí) byli zbývající rozhodčí přizváni z řad dorostenců AZS Judo 

Opole, což mělo v některých případech dopad na průběh utkání. Ostatně, tuto skutečnost 

organizátor nijak nepopíral, spíše všechny přítomné požádal o pochopení a vstřícnost v duchu 

„každý nějak začínal“. 

 

Turnaj umožnil našim závodníkům po dlouhé vánoční odmlce se trochu „rozeprát“. Současně 

odhalil určité oblasti, na kterých lze ještě zapracovat. Typickým příkladem byla Kumi kata, 

vlastě celkový pohyb po zápasišti a otevření boje. Až na drobné výjimky naši závodníci 

chytali pravou rukou soupeře (snažili se chytit do „háku“) a poté zcela nesmyslně vykračovali 

pravou nohou vpřed (opomenu skutečnost, že podobný styl boje se spíše hodí pro zkušené 

závodníky – seniorskou reprezentaci). Následoval soupeřův úchop a protiútok, na který naši 

judisté mnohdy nedokázali správně zareagovat. Rovněž obranný postoj prakticky naši 
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závodníci nepoužívali. Po úchopu bylo minimálně vidět následné vychýlení či vychylování 

soupeře. Pohyb po zápasišti byl mnohdy bez reakce na soupeřův pohyb a s velmi vysokým 

těžištěm. Technicky naši judisté předváděli strohou podívanou bez provádění technik 5. kyu 

či dokonce kombinace 2 technik po sobě jdoucích. Atak se stávalo, že v případě neúspěšného 

provedení 1 techniky se najednou boj prakticky zastavil. Neschopnost našich judistů se 

prosadit souvisela i s jejich nízkou aktivitou (agresivitou či touhou po vítězství) na tatami. 

Samozřejmě, že se našly i výjimky, např. Čebík, Huvar J., kteří celkově působili na tatami 

dobrým dojmem a zaslouženě zvítězili. Silnou stránkou našich judistů byla Ne vaza a přechod 

do Ne vaza. Škoda jen, že většina zápasů se rozhoduje v postoji, kde máme ještě co zlepšovat 

pro budoucí „silné“ turnaje. 

 

Závěrem bych rád poděkoval za pomoc a spolupráci všem kolegům - Romanu Peterovi, 

Matyáši Ottovi, Janu Huvarovi, rodičům a doprovodům závodníků, ale i organizátorům.  

 

Přehled umístění: 

Č. Příjmení Váha Výhry Prohry Umístění 

1. Cagala Š. 28 2 2 3. 

2. Čebík F. 40 4 0 1. 

3. Horák A. 68 0 0 2. 

4. Huvar J. 39 3 0 1. 

5. Končítek K. 34 2 2 3. 

6. Kolář D. 43 2 2 3. 

7. Kolář V. 37 1 3 4. 

8. Kuzník T.  -31 2 2 3. 

9. Pabjan T. 37 1 3 3. 

10. Kuželová D. (zraněna) 43 0 0 5. 

11. Seibert M. 39 0 3 4. 

12. Tomek D. 

46 1 0 2. 

68 1 0 bez. 

13. Zabek M. 43 3 0 2. 

 

 

Další Workshop a turnaj v Opole dle slov organizátora bude den 21.2.2016, což se termínově 

kryje s Českým pohárem ČR! 

      

        Zpracoval: Mgr. Pavel Olšovský 


