
Zpráva trenéra Český pohár Ostrava 

20.2.2016 

mladší žáci/žákyně a starší žáci/žákyně 

 

V sobotu 20.-21.2.2016 se na ostravském tatami odehrály první boje o rozdělení důležitých 

bodů do ranking listu. Do Ostravy se sjelo rekordní množství závodníků z Česka, Ukrajiny, 

Běloruska, Slovenska a Polska. Mladších a starších žáků v sobotu startovalo celkem 597. 

 

Hodnocení mladších žákyň: 

 

Dominika Kuželová - 40 kg, Tereza Mikendová – 44 kg, Magdaléna Otáhalová  - 44 kg  

 

všechny skóre            1v/2p     5.místo 

 

U všech holek mohu říci, že v případě dalšího bodovaného místa by mohla být 

pravděpodobnost, že se na podzim dostanou na přebor ČR. Je však nutné začít řádně jezdit na 

závody v okolí a vyprat se!!!! Z českých pohárů bych doporučila určitě na podzim Teplice a 

před prázdninami Chomutov. A uvidíme co se z toho vyklube. věří, že by si touto formou 

mohly svojí účast na PČR VYBOJOVAT. 

  

Alexandra Kokešová  – 48 kg   4v/1p  2.místo  

 

Sašenka je druhý rok mladší žačka, a očekává se od ní technický postup a budování znalosti 

v závodním judu. Nasazení do každého zápasu a kontrolovaný styl boje, kdy bude převažovat. 

Mohu říci, že v současné době nemá ve své váze konkurentku, ale bohužel svým naivním 

provedením boje je schopná prohrávat. Chybí soustředěnost, technika a bojovnost… pokud 

chceme být nejlepší je nutné odvést v každém boji 150% nasazení. VĚŘ, BĚŽ, DOKÁŽEŠ  

 

 

 

 



Hodnocení mladších žáků: 

 

váha do 27 kg  

Buranyč Filip  1v/2p    5.místo 

Filip se pere ostře a nepřemýšlí nad prohrou…což je super… opět doporučují to co holkám, 

jezdit po okolí, vyprat se a zkusit získat další body pro PČR v Chomutově a Teplicích.  

 

váha do 34 kg  

Fráňa Patrik    1v/1p 

Matýsek Jan   0v/1p 

Přibyl Jan   0v/2p 

Kuzník Tadeáš  0v/1p 

 

Ve váze startovalo 45 závodníků!!! Což je neuvěřitelné číslo a neskutečná konkurence. 

Bohužel naší kluci se nedokázali prosadit a skončili v druhém kole či opravkách. Až na 

Patrika mohu říci, že to jsou začínající kluci, kteří tento turnaj měli spíš na zkušenou, protože 

se turnaj konal doma. Pokud budou jezdit po okolních turnajích, vyperou se, budou v příštím 

roce bojovat o lepší umístění. Věřím v to.  

 

váha do 38 kg  

  Čebík Filip   0v/1p 

 

prohra na praporky ukončila turnaj Fildovi.  Je to škoda každý další zápas navíc jsou 

zkušenosti k nezaplacení. Chyběla nám útočná technika. I když šel soustředěný zápas bez 

větších chyb, neohrozil soupeře, aby dokázal skórovat. škoda… bereme si z toho ponaučení a 

jdeme do dalších turnajů.  

 

 

 

 



váha do 42 kg  

  Šimon Křížek  4v/1p   2.místo 

 

Konečně důležitá medaile z ČP a důležité body pro PČR  JSEM ŠŤASTNÁ A gratuluji, 

zasloužil si to . Jen tak dál  

 

váha do 46 kg  

  Tomek David   0v/1p 

  Lindovský Jiří  0v/1p 

 

David se soustředil na své chyby, aby se jich vyvaroval, za to ho chválím. mohu Říci, že se 

pral dobře, ale jak U Čebajze… neohrozili jsme soupeře technikou a ani jsem nijak 

nebodovali a bohužel jsme prohráli na praporky.  

Jírkův soupeř nádherně a rychle zahodil svého soka na de aši harai, a tím ukončil jeho tah 

v dalších bojí. Škoda.  

 

váha do 55 kg  

  Turčínek Tomáš   1v/2p  5. místo 

 

Tomáš musí zapracovat na kumikatě a dochvilnosti, lepší zodpovědnosti k pozvánkám a 

komunikaci se zodpovědným trenérem. Opět doporučují to co holkám a Buranyčovi, jezdit po 

okolí, vyprat se a zkusit získat další body pro PČR v Chomutově a Teplicích. 

 

váha do 60 kg  

  Částečka Filip  1v/2p   7.místo 

Zatím se s Filipem se závodním judem seznamujeme. Jeden vyhraný zápas znamená, že 

v něm něco je, začal trénovat a doufám, že se z něho vyklube druhý Dominik Motyka . Na 

tréninku i v zápase má zajímavé reakce… chce to jen trénovat, zkoušek a chtít  

 

 



váha nad 60 kg  

  Motyka Dominik  3v/1p   3.místo 

Za rok práce se posunul k medailím na čp a doufám, že v tom v letošní sezoně bude 

pokračovat. Pořád mi ale chybí důraz do technik. Jinak nemám co vytýkat jen chválit…  

 

 

závěr: 

 

Po prvním kole českého poháru se do bojů o body do rankink listu zapsalo minimálně osm 

závodníků. Budeme pracovat na tom abychom na PČR NA PODZIM JELI ve velké skupině a 

dovezli medaile … cíl … letošního roku pro ml. žáky.  

 

zpracovala Boháčová Michaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČP- OSTRAVA 2016 

První kolo Českého poháru mladších a starších žáků, který je zároveň kvalifikační soutěží na 

Mistrovství ČR. Tato soutěž proběhla na domácí Saréze na 5-ti tatami. Organizačně dobře 

zvládnutého turnaje, za což můžeme poděkovat řediteli soutěže Leošovi Macháčkovi se taky 

zúčastnili týmy ze Slovenska, Polska, Ukrajiny, Běloruska. Soutěž se obešla bez zranění a 

dalších komplikací. 

Hodnocení našich závodníku: 

Starší žáci: 

Výsledek 4 medaile z celkových 8 závodníků našeho klubu z toho 2 ZLATÉ!!  Na takto 

obsazeném turnaji si myslím, že je to super výkon, ale i ti, kterým tento turnaj nevyšel, 

nemusí věšet hlavu, ještě mají dost času a možnosti se poprat o účast na MČR. Všichni si 

zaslouží pochvalu za své nasazení, bojovnost a dobrou reprezentaci klubu. 

Medailistům gratuluji za super výkon. 

 

Zprávu zpracoval Selecký Lukáš.                             V Ostravě dne : 23.2.2016 

 

 

 

 

 

 



kategorie příjmení jméno váha zápasy výhry prohry
počet 

závodníků
umístění

VÝSLEDKY - ČESKÝ POHÁR - OSTRAVA - 20.2. 2016

St.ž
ác

i
Bulka Vojtěch 38 2 1 1 22 bez.

Král Miroslav 55 1 0 1 30 bez.
Malaczynski Filip 34 3 2 1 7 2.
Maixner Tomáš 34 3 3 0 7 1.
Mojžíšek Lukáš 66 2 1 1 27 bez.

Tycar Štěpán 38 5 5 0 22 1.

kategorie příjmení jméno váha zápasy výhry prohry
počet 

závodníků
umístění

St.ž
ác

i

St.
ža

čk
y Čerchlová Markéta 63+ 3 1 2 8 bez.

Václavková Tereza 40 3 2 1 7 3.

St.
ža

čk
y


	Zpráva trenéra ČP Ostrava 2016
	Vzor na tabulky

