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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

GP Banská Bystrica 
 

Kdy:         9. - 10.2.2018       
 
Kde:         Slovensko  - Bánská Bystrica       
  
Zodpovědný trenér:  Michaela Boháčová 
                                        
 
Závodníci:   8 mláďat / 2 mladší žáci 
 

JMÉNO Váha výhry prohry umístění 

Mláďata:     

Ciora Jakub - 27 kg 1 2 Bez umístění 

Fojtík JIří - 27 kg 2 2 5. místo 

Přichystal Leon - 27 kg 1 2 Bez  umístění 

Kuluris Manolis - 30 kg 0 1 Bez  umístění 

Mařec Tomáš - 30 kg 0 1 Bez umístění 

Huvar Matyáš - 38 kg 4 1 2. místo 

Zwilling Šimon - 42 kg 5 1 2. místo 

Vlk František - 46 kg 1 2 Bez  umístění 

Mladší žáci:     

Turek Jakub - 34 kg 1 1 Bez umístění 

Vavřinová Pavla - 52 kg 5 0 1. místo 
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Turnaj na pěti tatami, který byl kvalitně zorganizovaný s drobnými neduhy, které však 

neuškodily na kráse. Na tento turnaj jsme se vydali s mladou skupinou mláďat a dvěma 

mladšími žáky.  

Skupina mláďat předvedla na svůj věk velice pěkné a hlavně kvalitní zápasy. Všichni 

z nich dokázali házet a nebáli se lézt do technik. Zápasy byli neskutečně vyrovnané a dokonce 

jsme byli i ti, kteří první hodili v zápase na wazari. Vedení se nám, ale bohužel nedařilo 

udržet až do konce. Prohry vyhraných zápasů způsobily taktické chyby a především 

NETÁHNUTÍ RUKAMA V TECHNICE !!!!!!! ČI NEVHODNÝ OKAMŽIK ÚTOKU. 

Za tyto chyby se však nemusíme na malé kluky zlobit, protože mají dost času na nich 

pracovat a učit se jich vyvarovat. Velké pozitivum v jejich bojích vnímám v jejich chtíči a 

přirozené rvavosti.  

 

Kuba Ciora, Leon Přichystal, Jiřík Fojtík – prckové, kteří mě překvapili, nezalekli 

se soupeřů a prali se vždy až do konce časového intervalu. Opravdu malé drobné chybičky 

rozhodovaly o vítězství či prohře.  

Manolis Kuluris – krásně hodil soupeře na Wazari, celý zápas byl aktivnější a 

soupeře do ničeho nepouštěl. Bohužel chyba přišla v posledních sekundách, kdy se pustil do 

útoku, kde chytil za krkem soupeře o hlavu vyššího a po vlastním útoku se nechal vylít 

dozadu. 

Tomáš Mařec – hned u prvního vlastního útoku se pustil do osoto- gary, ovšem 

soupeř se vůbec nehnul a Tomáš ležel na zádech. Po vlastním zahození, byl aktivnější, útočný 

a chtivý po výhře, ale na vítězství to nestačilo. Předvedl pěkný zápas -  škoda.  

Matyáš Huvar – vybojoval druhé místo, které vnímám vesele, ale jeho práce rukou je 

nedostatečná.  

 Šimon Zwilling – tak samo jako Maty, byl druhý. Což je příjemná motivace do další 

práce, ale pokud Šimon nepochopí, že judo není jen o síle, ale hlavně o technikách, bude 

v budoucnu ztrácet.  

 František Vlk – klučina, který zatraceně hodně šetří svým pohybem.  

 

Jsem ráda, že jsem mohla s nimi vyjet na turnaj na Slovensko, protože jsem je mohla 

poznat zase o něco blíže a mohu říci, že ve skupině těchto malých ďáblíků můžeme 
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v budoucnu najít velice zajímavé závodní typy. Vnímám v nich i velice přátelskou a silnou 

skupinu dětí, které se mají rádi. Všichni prckové, i přes drobné osobní chyby, mile překvapili. 

 

Mladší žáci Jakub Turek – výhra v prvním zápase a následná prohra a konec soutěže. 

Kuba potřebuje hlavně zapracovat na hlavě, kterou má rozlítanou všude možně, jen né tam 

kde má být. Vím, že to bude asi jeho povaha, a proto musíme vyčkat, kam se jeho chtíč, který 

teď má, pohybový talent i mentalita posune. Jeho zápasy jsou wabang, může porazit 

kohokoliv, ale taky může s kýmkoliv prohrát. Chce to čas. 

 

A nejkrásnější Pavlínka Vavřinová na závěr, pokaždé když vidím závodníky od 

trenéra Janovského (Macháček,Dryšl). Říkám si TO JE ONO. Technicky zdatní, umí pracovat 

se soupeřovým pohybem a zbytečně neztrácí sílu na marnostech. Pavla začala jezdit na 

turnaje vloni na podzim a mohu říci, že to je to nejlepší rozhodnutí, které mohla udělat. 

Soupeřky si postupně vychutnává jednu za druhou. Dokáže hodit a dobře se orientovat 

v newaze. Těším se na její úspěchy v této sezoně.  

 

zpracovala: Michaela Boháčová 

 

 

 

 

 

 
 
                
                                    
V Ostravě:                  12.2.2018 Michaela Boháčová 
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