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ZPRÁVA TRENÉRA

Turnaj přípravek - ORLOVÁ

Datum: 20. 5. 2017

Kategorie: závodníci z přípravek - benjamínci, mladší žáci/žákyně 

Počet závodníků 1.JCBO: 16
Trenéři: Marek Dryšl 

Hodnocení:
Toto kolo turnaje přípravek zajistili naši kolegové z Judo clubu Orlová pod vedením Tomáše
HECZKA. Turnaj  byl  vzorně  připraven  a  zorganizován,  pro  zápasy  byly  připravené  čtyři
tatami. Při úvodním nástupu podpořil konání akce krátkým projevem i starosta města Orlová
pan Ing. Tomáš KUČA. 
Závodníci byli rozlosování dle věku a váhových kategorií tak, aby každý měl k sobě rovného
soupeře. Na turnaji se testovala nová verze PC programu bodového hodnocení, která nejela
úplně podle představ, tak bylo nutné přejít na ručně zapisované výsledky zápasů. Pořadatelé
toto zvládli s nadhledem a vše proběhlo bez větších potíží.  
Na místě  je  nutno také poděkovat  kolektivu z 1.JCBO pod vedením Honzy HUVARA za
pomoc  při  organizaci,  vedení  společné  rozcvičky,  poutavého  výkladu  základů  pravidel  a
chování při zápasech a také za perfektně zvládnutou rozhodcovskou činnost.
Možnost poměřit síly se svými vrstevníky využili i další oddíly a nakonec byly zastoupeny
judo  cluby  z Orlové,  1.JCBO,  Bohumína,  Karviné  a  Havířova.  Celkem  se  zúčastnilo  52
závodníků.  Za  náš  tým  nastoupilo  celkem  16  borců  ze  základen  Sareza,  Kosmonautů  a
Poruby.  Všichni  závodníci  předvedli  výborné  nasazení,  velkou  bojovnost  a  vzorně
reprezentovali své základny a tím i celý oddíl. 
V závěru  všichni  účastníci  obdrželi  pěkné medaile,  diplom a dárkovou tašku.  Jen v jedné
kategorii došlo k drobnému nedopatření, kdy při vyhlášení pořadí byl chybně vyhlášen náš
borec Manolis KULURIS jako druhý ve své kategorií. Jeho správné umístění tedy bylo první
místo. Za toto drobné pochybení se tímto jménem pořadatelů omluvám. 
Všem závodníkům a  přítomným rodičům děkuji  za  účast,  zodpovědný přístup  a  podporu
svých  dětí  i  jejich  kamarádů  v bojích.  Celkově  jsme  získali  7  zlatých,  3  stříbrné  a  5
bronzových medailí.

Turnaj lze rozhodně hodnotit jako povedený a určitě by se mohlo na tradici turnajů přípravek
v |Orlové navázat i v budoucnu.

J. Misky 71/11, Ostrava 30, 700 30 č.ú. 1659796339/0800
IČO: 27015891 www.1jcbo.cz
DIČ: CZ27015891 info@1jcbo.cz



1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

U 8 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění
Nikola Nováček 28 2/1 2
Tadeáš Šelong 28 0/3 3

Manolis Kuluris 28 3/0 1
Petr Boček 24 0/4 5

Michal Krčmář 22 3/1 2

U 10

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění
František Vlk 42 2/0 1

Šimon Zwilling 35 3/0 1
Jiří Malinovský 35 2/1 2

Alexandra Blahová 32 2/0 1
Matěj Krčmář 31 0/2 3

Vojtěch Stark 28 2/2 3
Tomáš Mařec 26,9 4/0 1
Jakub Valošek 26,9 1/3 3

U 12

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění
Dominik Blaho 45 2/0 1

Lucie Lošáková 45 0/2 3
Václav Hladík 35 2/0 1

V Karlových Varech  24. 5. 2017 Zpracoval: Marek Dryšl
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