
1. JUDO CLUB Baník Ostrava z.s.

ZPRÁVA TRENÉRA

ŠAMPIONÁT MORAVY MLÁĎAT

Datum: 22. 10. 2016

Kategorie: mláďata

Počet závodníků 1.JCBO: 5

Trenéři: Matyáš Otto, Jan Huvar

Hodnocení:

Nejvyšší soutěž této kategorie již každoročně pořádal klub TJ Slavie Uherské Hradiště
a svou nelehkou roli splnil pěkně, soutěž totiž proběhla bez zbytečných prostojů a zmatků,
navzdory vysokému počtu 308 závodníků. Všechny kategorie probíhaly „půlsystémem“, čili
každý závodník  absolvoval  minimálně  3  zápasy  s vidinou  postupu mezi  čtyři  nejlepší  do
závěrečného  pavouku.  Negativní  stránkou tohoto  systému  soutěže  byla  časová  náročnost,
poslední závodník se dopral až v cca 16:30. Pět baníkovců bych rád pochválil za nasazení a
přístup k turnaji, rodiče poté za dopravu a příjemnou společnost po celou dobu akce. Celková
zápasová bilance byla 13 výher a 9 proher.

Schötli Josef -32,4 kg 0/3 bez um.

Pepa  jel  dnes  sbírat  zkušenosti  a  na  tatami  ve  třech  soubojích  moc  nepředvedl.
Všechny  zápasy  byly  podobně  rychlé,  přičemž  v jednom  dokázal  uniknout  z držení.  Je
potřeba se více „vyprat“ a zapracovat na otevření boje, ať to příště vypadá jinak.

Seibert Marian -34,4 kg 2/2 bez um.

Jediný  porubský  zástupce  sázel  na  své  OUG,  kterým  rychle  vyhrál  první  zápas.
V druhém souboji se mírně zranil a to poznamenalo jeho další výkon – ani do jednoho zápasu
nešel  koncentrovaně  a  bohužel  se  mu  nedařilo  moc  plnit  pokyny  trenéra.  Potenciál
v Mariánkovi však cítíme, zkusme tak do příště zapracovat na další technice, pohybu a hlavně
na schopnosti v zápase nenechat se rozhodit maličkostmi.

Huvar Jakub -41,3 kg 2/2 3. místo

Dalším judistou, který sází na OUG podobně jako Marian, je Kuba – zkouší ho 
neustále bez ohledu na pohyb či reakce soupeře. Škoda, že do svého způsobu boje nedokáže 
ještě více dostat pohyb mezi soubojem o úchop a nástupem do techniky, moc by ho to totiž 
posunulo vpřed. Každopádně pochvala za nasazení, moc chce vyhrát a v zápase je vždy 
aktivnější.
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Meixner Michal -33,6 kg 4/2 2. místo

Maratoncem dnešní výpravy s celkovým počtem šesti zápasů byl Míša, který musel
čekat na své zápasy až do samotného konce turnaje. Celkový projev zápasu se mi líbil, až na
neustálé předklánění, jenž je trošku způsobeno jeho výškou, nesmí ale jít do zápasu už od
začátku s hlavou skloněnou. Poté jsme se snažili pracovat na jeho pravé ruce v kumi katě, kdy
mu jen „klouže“ po zádech nebo límci, aniž by se chtěl reálně chytit. 

Jan „Ratel“ Boháček -39,7 kg 5/0 1. místo

Opravdu úspěšný den měl dnes Honza, který prošel turnaj velmi hladce a rychle až
k zisku  zlaté  medaile.  Zvítězil  všechny  zápasy  držením,  kde  soupeře  dokázal  hbitým
přechodem z postoje na zem porazit. Chvatový rejstřík byl poměrně široký, SON házel taky,
možná  by bylo  vhodné zůstávat  déle  v postoji,  ať  nepadáš  na  břicho.  Je  velká  škoda,  že
momentálně judo netrénuje, jelikož v další věkové kategorii  bude již složitější se prosadit,
proto věřím, že se brzy potkáme na ostravském tatami!

Zpracoval: Matyáš Otto
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