
1. JUDO CLUB Baník Ostrava

ZPRÁVA TRENÉRA

MÁJOVÝ TURNAJ

Datum: 14. 5. 2016

Kategorie: mláďata

Počet závodníků 1.JCBO: 10

Trenér: Matyáš Otto, Huvar Jan

Hodnocení:

Deset našich mladších závodníků, a to ze středisek Sareza, OCH, Poruba a Mitušova,
se rozhodlo druhou květnovou sobotu změřit  síly na pěkném,  tradičním turnaji  v Českém
Těšíně.  Navzdory tomu,  že  soutěž  začínala  kategorií  mladších  žáků,  poslední  baníkovský
judista  ukončil  své  boje  již  kolem  14.00,  což  ukazuje,  jak  pořadatelé  dokázali  dobře
zorganizovat cca 130 sportovců. Turnaje se účastnilo velké množství klubů ze Slovenska a
Polska, jejichž přítomnost obrovsky zvedla konkurenci a nejeden náš závodník musel přejít
přes hned několik zahraničních soupeřů. Celkově se naši borci předvedli pěknými boji, na
které se dalo dívat. Nezapomínejme, že v této kategorii jde stále primárně o radost z pohybu
více než o výkon, všichni jsou stále na startovní čáře závodu, který snad potrvá co nejdéle!
Všem doporučuji absolvovat všechny centrální srazy na Sareze a OCH. Děkuji rodičům za
zajištění dopravy, dodržení času srazu a v neposlední řadě vytvoření příjemné atmosféry. 

Huvar Matyáš -27 kg 8 záv. 2/1 2.místo

Náš nejmladší borec se ukázal nebojácným výkonem a neustále nastupoval do různých
technik. Vítězství ve finále mu uteklo jen o chlup, zápas byl naprosto vyrovnaný a chyběla
troška klidu. Maty je na úplném začátku a jeví se jako judista, se kterým se bude v budoucnu
pěkně  pracovat.  S ohledem  na  jeho  věk  bych  byl  s většími  turnaji  velmi  opatrný,  stále
doporučuji přípravky, kde vždy dokážeme najít soupeře tak, aby to pro něj bylo nejlepší.

Meixner Michal -30 kg 9 záv. 3/0 1.místo

Míša musel čekat na svůj zápas po dobu celého turnaje, aby pak všechny své boje
svedl v průběhu cca 15 minut. Zvládl to výborně, házel UMA i SON, kombinoval to i s ashi
wazou, takže celkově super představení.  Finále  vyhrál  jen na jeden bod, ale  v celém jeho
průběhu neustále nastupoval, vedl pohyb, měl soupeře pod kontrolou a do ničeho ho nepustil.
Trošičku mi tam chyběl chvat dozadu, měli bychom se snažit využívat více směrů pohybu. 
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Schotli Josef -33 kg 6 záv 1/2 3.místo

Měl jsem možnost  Pepu vidět  na jeho prvním větším turnaji  a jsem si  jist,  že  má
předpoklady  pro  závodní  judo.  Vítězství  v prvním  zápase  mu  uteklo  jen  rozhodnutím
rozhodčího, druhý zápas pak vyhrál pěkným TOS před časovým limitem. V semifinále už ho
čekal zkušenější borec, na kterého Pepa zatím neměl.  Poctivě trénovat a půjdeme nahoru!
Doporučuji Turnaj přípravek 21.5.

Válek Matěj -33 kg 6 záv. 0/2 bez um.

Matěj šel dva naprosto rozdílné zápasy, kdy v prvním celkem dobře vedl boj, nakonec
však prohrál  na  1 bod.  Druhý zápas  byl  bohužel  rychlou záležitostí.  Chce to  trošku více
bojovnosti a sebevědomí. Doporučuji Turnaj přípravek 21.5.

Kolář Vojtěch -36 kg 9 záv. 0/2 5. místo

V této váhové kategorii jsme měli hned tři zástupce, a bylo jasné, že jsme se nemohli
vyhnout  jejich  vzájemnému  souboji.  Vojta  začal  první  zápas  výborně,  bojoval,  soupeře
zatlačil do defenzivy a málem skóroval. Pak ho bohužel rozhodil souboj na zemi, psychicky
to neunesl a bylo po zápase. V zápase o třetí místo jsme viděli vyrovnaný souboj s Danem
z Poruby,  který  musel  rozhodnout  po  skončení  časového  limitu  rozhodčí.  Vojta  musí
zapracovat na udržení koncentrace po celou dobu zápasu, nenechat se vykolejit maličkostmi.
Technicky i fyzicky na to má, bohužel nám to vždy zkazí hlava. Doporučuji Turnaj přípravek
21.5.

Řeha Daniel -36 kg 9 záv. 2/1 3. místo

U Dana se vyplatila trpělivost, jelikož se mu na větších turnajích prozatím nedařilo
vyhrát  žádný souboj.  Tentokrát  z toho byly  hned dvě vítězství  po pěkném vedení  zápasu
v kumi  katě  a  pokusech  o  TOS.  Byla  škoda,  že  proti  vítězi  celé  kategorie  v semifinále
nevydržel delší dobu. Věřím, že pokud zapracujeme na více technikách a fyzické kondici,
jeho růst bude pokračovat. 

Seibert Marian -36 kg 9 záv. 2/1 3. místo

Dobrá kumi kata, pohyb po tatami a OUG, to jsou Marianovy přednosti. Za zmínku
stojí jeho krásný semifinálový souboj, který výsledkově nevyšel,  ale svým průběhem strhl
všechny přítomné. Vedení se přelévalo ze strany na stranu, byl plný bojovnosti a pěkných
technik. TOHLE BYLO JUDO. Marian přestal ve svých zápasech vyčkávat a naopak je to
většinou on, kdo udává tempo, což považuji za velké zlepšení. Zapracujeme na další technice
+ větším důrazu na zemi a příště soupeře překvapíme
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Kožušník Vojtěch -40 kg 7 záv. 2/2 3. místo

I Vojtu jsem dnes viděl poprvé na větším turnaji a rozhodně se neztratil.  Nepadá a
dokáže si i vybojovat svůj úchop. Pokouší se o OUG, a to doslova neustále Přidejme další
techniku a pohyb, poté budeme schopni porážet i zkušenější soupeře. 

Huvar Jakub -40 kg 7 záv. 3/1 2. místo

V této  váhové  kategorii  jsme  měli  opět  své  tři  zástupce,  přičemž  to  výsledkově
dopadlo ještě lépe než v -36, brali jsme totiž všechny tři kovy. Opravdu pěkně se dívá na
Kubovy  zápasy,  až  do  finále  prošel  hladce,  pak  ho  čekalo  opakování  souboje  s Ratlem,
přičemž tentokrát zvítězil Honza, pochvalu zaslouží oba. Byl to jeden z nejpěknějších zápasů
celého dne. 

Boháček Jan -40 kg 7 záv. 5/0 1. místo

Honza předvedl koncentrovaný výkon. Ví přesně, co má dělat a nezmatkuje, a když se
to spojí s dobrou kondicí, jsou z toho vyhrané zápasy. Házel SON i KSK a dokráčel si pro
zlato. Je škoda, že to teď nevychází s trénink juda, nicméně zatím se to na jeho výkonech
neprojevuje. 

Zpracoval: Matyáš Otto
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