
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

ZPRÁVA TRENÉRA

ERIMA TROPHY

Datum: 8. 4. 2017

Kategorie: U14 (2004/2005)

Počet závodníků 1.JCBO: 3 z toho: 3 starší žáci

Trenéři: Jan Babinec

Hodnocení:

V sobotu ráno jsme vyrazili autem pana Martina Křížka do vzdáleného Rakouska na
turnaj Erima Trophy. Turnaj probíhal na 5-ti tatami 6x6 metrů. a zúčastnilo se ho dle mého
odhadu na 400 dětí z 10 zemí. Z organizačního hlediska to byl trošičku chaos, neboť nebylo
téměř vůbec rozumět hlasatelům, ale jakmile jsme se postavili ke správnému tatami bylo již
vše OK. Jeli jsme na pozvání Karla Pirngrubera, který se o nás v průběhu turnaje staral. Po
cca 5,5 hod. jsme dorazili do Bezirkssportshalle. Tam jsme našli místnost, kde se kupovali
startovní lístky a ve 13:00 hod. judisté konečně zvážili.  Žáci se šli najíst a já šel na chvíli
pohovořit s našimi Rakouskými přáteli. V 14:40 hod. začal turnaj. Měli jsme štěstí a váhová
kategorie do 46 kg probíhala hned jako první váhová kategorie. Tam nás reprezentovali dva
závodníci  a  to  Jiří  Lindovský a  Šimon  Křížek.  Ve své  váhové  kategorii  měli  celkem 22
závodníků z Rakouska, Česka a Německa. Karl nám opatřil vytisknuté rozpisy a tak bylo pro
nás jednodušší zorientovat se v pořadí zápasů. Váhová kategorie dívek do 52 kg probíhala na
témže  tatami  jako  46  kg  a  tak  jsme  se  nemuseli  přemísťovat.  Opět  zásluha  rakouských
účastníků. Ve váhové kategorii do 52 kg nás reprezentovala Alexandra Kokešová a měla ve
své  váze  celkem  7  závodnic  z Německa,  Slovinska,  Česka  a  Rakouska.  Na  turnaji  jsme
zanechali dobrý dojem, neboť se nám podařilo zkompletovat medailovou sbírku a do Ostravy
jsme  dovezli  jednu  zlatou,  jednu  stříbrnou  a  jednu  bronzovou  medaili.  Po  skončení
jednotlivých  váhových  kategorii  docházelo  okamžitě  k vyhlášení  vítězů.  Nerozdávali  se
diplomy, ale jen medaile, pohár pro vítěze a bombóny. To nám umožnilo ihned odjet z haly
opět domů. Míjeli jsme nádherné Lipno, Český Krumlov atd. a o půlnoci jsme byli šťastně
doma.
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Jednotlivé hodnocení:

Alexandra KOKEŠOVÁ
První soupeřka z Múhlviertelu byla spíše pro zahřátí a Saši nedala moc práce. Hod na Wazari
a Ude hišigi žuži gatame a první zápas byl za námi. To soupeřka z Galaxy Tigers byla již těžší
soupeřka. Saša však vždy zareagovala a třemi povedenými kontry Osoto-Ostoto zvítězila. Ve
finále narazila na Niku Koren z JC Bezigrad, Slovinsko. Dokud si soupeřku držela Saša od
těla, bylo vše v pohodě, ale po minutě a půl se dostala do těsného kontaktu k soupeřce a ta
chvatem O uči gari zvítězila na Ipon. Sašu chválím, předvedla pěkné judo, dobře se poprala a
přeji dále hodně štěstí.

Jiří LINDOVSKÝ
Jirka měl svůj den a i když absolvoval 5 zápasů nedal nikomu šanci a ve své váhové kategorii
zvítězil.  Čtvrtfinále,  semifinále  a  finále  měl  opravdu  velmi  dobré  soupeře  z Německa  a
Rakouska. Finále šel Golden Score, kde po mate hodil na nádherný ipon a poté to byl schopen
zopakovat a zvítězit. Pral se bojovně, předvedl akce: Harai Goši, Seoi Nage a i z optického
pohledu se silnějšími soupeři si poradil. Moc chválím a také přeji vše nej!!!

Šimon KŘÍŽEK
Šimon měl první zápas volný los a tak nastoupil až do druhého kola. Tam zvítězil, steně jako
ve druhém zápase. Ve třetím zápase narazil na finalistu. Nedokázal se prosadit v úchopu a
soupeř, který ihned po úchopu házel na Seoi nage ho pořádně potrápil. 2 x Šimon spadnul na
Wazari,  než  si  to  pohlídal.  Kdyby  trval  zápas  3  minuty  namísto  2,  určitě  by  do  finále
k Linďákovi  šel  Šimi.  Nepodařilo  se  –  nevadí.  Kumikatu  je  potřeba  dělat  v tréninku
naplno!!!! V zápase o třetí místo porazil Čermáka z USK, 2 Wazari k jednomu a třetí místo
bylo doma. Paráda!!! Vše nej!!! 

U14 (2004-2005)

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění
Alexandra KOKEŠOVÁ 52 kg 2/1 2.místo

Jiří LINDOVSKÝ 46 kg 5/0 1. místo
Šimon KŘÍŽEK 46 kg 3/1 3. místo

V Ostravě: 10. 4. 2017 Zpracoval: Jan Babinec
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