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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

MT+VT Yurtov Cup Grodno (BLR) 
 
 
Datum: 3. - 7. 5. 2019   
 
Kategorie: dorostenci/ dorostenky 
 
Počet závodníků 1.JCBO: 6  z toho:  4 dorostenci 
     2 dorostenky 
 
Trenéři: Dušan Koza, Roman Martínek 
 
Hodnocení: 
 
Velice dobře obsazený mezinárodní turnaj, kde jsme již tradičně v rámci spolupráce 
startovali. Letos se turnaj uskutečnil v novém městě a v hokejové hale na čtyřech tatami. 
Organizace a vše bylo bez problému. Po skončení dvoudenního turnaje proběhl camp, kterého 
jsme se účastnili. Na turnaji startovaly kluby z mnoha zemí východní Evropy a to Ukrajiny, 
Ruska, Litvy, Lotyšska, Kazachstánu, Polska, České republiky, Rumunska, Moldávie, 
Estonska.  
 Judo bylo méně technické, než na jaké jsme zvyklí z jiných turnajů u nás, anebo na 
západ a jih od nás, ale na druhou stranu se závodnici prezentovali houževnatým a bojovným 
přístupem, se kterým si naši ne vždy dokázali poradit a prohrávali právě na tu slabší chuť po 
vítězství. 
  
Dorostenci/dorostenky 1.JCBO: 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Tereza Václavková -52kg 2/1 3. 
Tomáš Meixner -55kg 2/2 5. 

Markéta  Čerchlová +70kg 2/0 1. 
Filip Malaczynski -60kg 0/1 bez 

Šimon Křížek -60kg 0/1 bez 
Jiří Lindovský -60kg 1/2 12. 
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Hodnocení jednotlivců: 
 
 Jak jsem psal, turnaj to byl kvalitní a mnohdy nad naše síly. Holky obě podaly dobré 
výkony, i když výsledek netřeba přeceňovat. Soupeřky nebyly z nejlepších, a když Tereza 
narazila na judistku své výkonnosti, tak bohužel prohrála. Je dobře, že alespoň s těmi slabšími 
už neprohrávají na psychiku. Pro Markétu vítězný turnaj, což je pro ni jen dobře, protože 
potřebuje povzbudit sebevědomí, aby si v utkáních více věřila. 
 Od kluků jsem čekal více. Chyběla mi u nich bojovnost, vyrovnání se s prostředím 
turnaje, houževnatými judisty, kteří nespadnou na každou kravinu a hlavně nechtějí padat!!! 
To byly příčiny našeho neúspěchu. Technicky jsme je převyšovali, ale ta bojovnost!!! 
 Po skončení turnaje jsme absolvovali dva tréninky na společném campu, kde všichni 
podávali nadstandartní výkony a makali naplno. Za tento přístup všichni zasloužili pochvalu, 
která jim byla vyslovena. 
Vše, bez zranění. 
 
 
 
V Ostravě: 16. 5. 2019    Zpracoval: Dušan Koza 


