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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

Těšínský aprílový majáček 
 
 
Datum: 21. 4. 2018   
 
Kategorie: mladší žáci/žákyně, mláďata 
 
Počet závodníků 1.JCBO: 14  z toho:  1 mladší žák 
     1 starší žák 
 
Trenéři: Pavel Kohn, Jan Babinec, Jan Merta, Jan Huvar 
 
Hodnocení: 
  

Turnaj měl proběhnout na 3 tatami, nakonec proběhnul jen na dvou. Přesto byl 
„odeprán“ poměrně rychle. Kromě družstev z České republiky se účastnili judisté z Polska a 
ze Slovenska. Turnaj byl vhodný pro „B“ tým. Téměř všechny děti z Baníku se dobře porvaly 
a narazily na výkonnostně podobné soupeře. 

 
 

 
Hodnocení jednotlivců: 
 
Mláďata 
 
Vojtěch Stark  -50 kg   1/2    3. místo 
   
Vojta je slabý v boji na zemi. V boji v postoji bychom mohli začít dělat ouči gari. Chvat 
jedenkrát hodil a mohla by to být dobrá zbraň do budoucna, neboť jej zkoušel i v jiných 
zápasech. 
 
Kristýna Kaszperová   - 50 kg   4/1    1.místo  

Kristýnka odjela moc pěkný turnaj, agresivní kumikata a nebála se nastoupit a hlavně rukama 
dotahovat chvaty, po kterých házela pěkné ippony. To vše krom jediného zápasu ve skupině, 
kde měla ze soupeře příliš velký respekt a lehla si do držení. Poté se oklepala a dotáhla turnaj 

do vítězného konce. Gratuluji k vítězství .  
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Mladší žáci 
 
Vojtěch Kolář   -42 kg   0/1    bez.  

Vojta je pro mě dneska zklamání po nadějném začátku kdy hodil na wazari a chytil držení. 
Držení neudržel a z následné akce naivně nastoupil do o uchi gari a nechal se otočit na záda. 
Tohle se, Vojto, stávat nesmí za předpokladu, že chceš bojovat o účast na PČR. Nevadí, ber to 

jako poučení a vzhůru do dalších bojů a tréninku.  

Jakub Křenek     - 48 kg   1/1   2. Místo  

Kubovi se podařila medaile, což je super. Prvního soupeře v pohodě porazil, na druhou 
soupeřku, která byla výrazně vyšší a těžší, už nestačil. Výkon pěkný, ale myslím si, že Kuba 

by měl myslet výš a také zabrat v tréninku.  

Erik Zakaryan    + 50 kg  0/2    2.Místo  

Erik byl po dlouhé době na závodech. Mile mě překvapil pohybem a bojem o úchop, ale nemá 
techniku, kterou by byl schopen hodit. Je třeba zapracovat na technice a kondici a myslím, že 

výsledky přijdou.  

Marian Seibert    - 42 kg   3/1    2.Místo  

Marian odjel dobrý turnaj. Prošel suveréně až do finále, kde prohrál s polským závodníkem. 
Mari, neznamená, že když má soupeř zelený pásek, že není k poražení. Byl ve Tvých silách, 

přesto si předvedl dobrý výkon. Gratulace k medaili.  

Adam Kulhánek    - 42 kg   2/1   3.Místo  

Adam navázal na výkon z krajského přeboru a veze medaili. Stejně jako u Mariana škoda 
prohry s polským závodníkem, který byl k poražení. Musím vyzdvihnout jeho aši wazu, 

naopak bych doporučoval najít si nějaký velký chvat,  kterým budeš házet.  

 
 
V Ostravě: 13. 5. 2018    Zpracoval: Pavel Kohn 


