
Zpráva trenéra 

13.2.2016 

Žilina 

 

Turnaj pro mláďata a mladší žáky se konal v sobotu 13.2. v hale vojenských kasáren na třech 

tatami. Na soutěži se sešlo okolo 300 závodníků z 1jcbo se nás účastnilo 20 závodníků. Po 

prvotních komplikacích, za které se Žilinský oddíl omlouvá všem zúčastněným viz email:  

„Ospravedlňujeme sa účastníkom turnaja  za problémy na začiatku súťaže. Neboli spôsobené 

programom (je výborný) ale našimi chybami. Ďakujeme pretekárom, trénerom, rodičom za 

trpezlivosť a porozumenie.“ 

Jsme tento turnaj zvládli dobře, a pro naše závodníky, byl dobrým učitelem a dobrou 

zkušeností.  

 

 

 

Hodnocení závodníků: 

 

Mláďata: 

Chmela Tomáš  - 30 kg   0/2  7. místo 

- Rozkoukává se a získává zkušenosti což je super … jen tak dál 

 

Kolář Vojtěch  - 34 kg   1/ 2   3. místo 

- V prvním utkání útočil, ale chyběl důraz.  

- V druhém použil celé tělo a hned bodoval. 

- Po dlouhé době medaile pro motivaci velice důležité. 

 

Boháček Jan  - 36 kg   3/0  1. místo 

 

 



Huvar Jakub  - 38 kg   4/0   1. místo 

- Kuba jde do zápasů s nasazením a bez respektu. Od prvopočátků vede boj svým 

stylem a nenechá si vnutit boj ostatích… pěkná práce… Ale nechceme se nechat 

uchlácholit, je nutné zapracovat na tahu ruky za krkem a odstranit pozorování 

rozhodčího hned po hodu.  

 

Mladší žáci: 

 

Váha do 34 kg: 

Fráňa Patrik    3/1  3. místo 

- útočný a ostrý styl boje, ale bez tahu rukou a do soupeře.  

- Odstranit emoce … !!!  

- Jinak dobrá práce. 

 

Přibyl Jan    0/1  9. místo 

- Nádherný pohyb po žíněnce, do kterého jsem se zamilovala. Hlídal si odstup od 

soupeře, nepustil ho do útoku, ale bohužel techniky na dálku. Škoda. Prohra v golden 

skore. Vydrž  

 

Kuzník Tadeáš    0/2  9. místo 

- Po středečním tréninku v Polsku vnímám Tadeáše jako velice ambiciózního a 

šikovného klučinu, který se nebojí výzev. Na turnaji v Žilině se mu zatím moc 

nedařilo, ale vše to jsou zkušenosti, které nás učí.  

 

Váha do 38 kg: 

Čebík Filip     3/1  3. místo 

- Velký problém v hlavě s prvním soupeřem, který  je naprosto zbytečný… pokud 

chceme být nejlepší musíme porážet všechny… !!! jinak ostatní zápasy na jedničku.  

 

 



Libenek Štěpán    2/2  5. místo 

- První zápas výhra bez soupeře, druhý výhra na krásný ippon, zastavili jsme se až 

v boji o finále, kde byl soupeř o třídu lepší, a na bronz jsme bohužel nedosáhli. 

Vnímám ho nadějně … je to začátečník, který se může v budoucnu prosadit… jen tak 

dál…  

 

Hisem Matěj    0/1  9.místo 

- Matěj jel na turnaj na zkoušku, zjistili jsme, že není kam spěchat a zatím ho nechám 

navštěvovat turnaje přípravek a popřípadě okolí.  

 

Váha do 42 kg: 

Kolář Daniel    2/1  2.místo 

- konečně jsme odbourali strach z prohry a tento turnaj nám dopomohl k zisku druhého 

místa, moc mě to těší protože to v Dankovy je, jen si to musí uvědomit a nebát se.  

těší mě to. jen tak dále  

 

Freiwald Richard   1/2  5.místo 

- chce snaží se a nepadá  dobrá kombinace… budeme pracovat a za rok vyhrajeme   

 

Novotný Kryštof   1/2           7. místo 

- turnaj na zkušenou. Nebál se, pral se, ale musíme ještě potrénovat  

 

Váha do 46 kg: 

Křížek Šimon   3/1  2.místo 

- ŠIMON je neskutečně šikovný, má pohyblivost, techniky a fyzickou kondici na 

vysoké úrovni, v této váze zaostává výškou a silou, ale jinak je to závodník jak má být. 

Krásně se pral, kombinoval techniky a od začátku si své zápasy vedl ve své režii, pral 

se srdcem a v boji o bronz se toto srdíčko ukázalo. Chtěl víc a vyhrál. Je to skvělé. 

Zaslouží si to a přeji mu to…  jen tak dále Šimonku…   

 



Tomek David    1/2  5.místo 

- Davídek chce, hodně chce, zatím se ale nedaří. Neboj přijde to… zapracujeme na 

technice, zlepšíme zem a uvidíš výsledky přijdou… věřím ti!!!  

 

Váha do 50 kg: 

Turčínek Tomáš   2/1  3.místo 

- v prvním zápase si neporadil s kumikatou za krkem, v ostatních dvou byl již úspěšný. 

V druhém zápase vyhrál na osaekomi a ve třetím na šido. Třetí místo super. 

 

Váha do 60 kg: 

Fulneček Šimon   1/2  3.místo 

 

 

Váha nad 60 kg: 

Motyka Dominik   3/0  1.místo 

- pěkná práce se soustředěním a ostrým útokem… drž to tak a budeš jednička… 

 

Váha do 44 kg: 

Kuželová Dominika   2/1  3.místo 

- domča se prát umí, ale zatím začíná a rozkoukává se … u holek jde vidět velký rozdíl 

mezi mladšíma o rok staršíma holkama, hlavně ve stylu boje… budeme pracovat na 

tom, aby se Dominika dokázala rovnocenně poprat se všema a vyrostla z ní dobrá 

závodnice… určitě na to má… musí ale chtít sama. 

 

Váha do 57 kg: 

Kokešová Alexandra   2/0  1.místo 

- i přesto že šla spojenou váhu, jako nejlehčí nad svými soupeřky dominovala a 

zaslouženě vyhrála. Jsem ráda, že šla s větší holkou, protože to jí donutilo 

k soustředěnému výkonu a nepodcenění situace, tak jak to občas u ní vidíme.  



závěr: 

skvělý turnaj pro všechny mladší žáky. Mnoho z nich si zlepšilo náladu a dovezlo si 

medaili, pro další to byla nová zkušenost mimo turnaj přípravek a pro další, dobré 

rozeprání před ČP Ostrava. všem děkuji za účast, a gratuluji  

 

zpracovala: Boháčová Michaela 

 

 

 

 


