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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

MT Borsa Open (BIH) 
 
 
Datum: 8. - 11. 11. 2019   
 
Kategorie: dorostenci/ dorostenky 
 
Počet závodníků 1.JCBO: 6  z toho:  4 dorostenci 
     2 dorostenky 
 
Trenéři: Dušan Koza, Jiří Svitič 
 
Hodnocení: 
 
Velice dobře obsazený mezinárodní turnaj, kterého se zúčastnili kluby z 25 států světa. Jen 
namátkou z Jihoafrické republiky, Argentiny, Švédska, Rakouska, Polska, Slovenska, Francie,  
všechny země Balkánu a další… 
 Turnaj byl organizován na pěti tatami a díky vysokému počtu závodníků turnaj končil 
po oba dny někdy krátce po desáté hodině večerní. 
 Přesto turnaj výborný, doporučuji také v dalších letech. Město Mostar a jeho historická 
část je malebná, krásná a doporučuji k návštěvě. Také lidé v Bosně a Hercegovině jsou 
naprosto přátelští, vstřícní a celkově jsme tam měli velmi bezpečný pocit. 
 Všichni naši závodníci dokázali vyhrát nějaké utkání a také jsme dovezli medaile. 
Také zápasová bilance je pro nás pozitivní. Z celkového hlediska můžeme tento turnaj 
považovat za úspěšný a věřím, že zkušenosti zúročíme v jiných a důležitějších turnajích. 
  
Dorostenci/dorostenky 1.JCBO: 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Alexandra Kokešová -52kg 2/2 7. 
Markéta  Čerchlová +70kg 2/1 2. 
Šimon  Křížek -60kg 3/2 5. 

Jiří  Lindovský -66kg 1/1 Bez 
Lukáš Mojžíšek -90kg 3/1 2. 
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Dorostenci/dorostenky člen Slezanu Opava 
 
  

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Ondřej Hula -55kg 3/2 5. 

     
 
 
Hodnocení jednotlivců: 
 
Lukáš Mojžíšek se na konci sezóny potkal s dobrou formou a po druhé za sebou získal 
stříbrnou medaili. Také jeho pravé o soto gary začíná být nebezpečná zbraň. Velice pěkný 
výkon. Markéta Čerchlová podává také poslední dobou spolehlivé výkony a už neprohrává 
na své vlastní hlouposti. Myslím, že začíná prodávat své bohaté zkušenosti z velkých turnajů. 
Chce to ale potvrdit na těch vrcholných!!! Oběma gratulujeme k zisku medaile. Škoda 
chybičky Ondry Huly v boji o třetí místo, kde z nevýhodné pozice zaútočil na techniku harai 
goši a byl podtočen. Jinak pěkný výkon. Šimon křížek, šel úplně jiný turnaj, než před týdnem 
v Brně na MČR. Pral se jako lev, nastupoval, házel, přecházel rychle do Ne waza a vyplatilo 
se. Tři výhry a krásné páté místo!!! Saša Kokešová jela na zkušenou a okoukat velké 
zahraniční turnaje. Celková bilance 2/2 a dvě výhry na ippon jsou solidním výsledkem. Jirka 
Lindovský šel výborně první zápas s těžkým Turkem, vyhrál na wazari. V druhém utkání, 
kdy šťastně vedl na wazari, zaváhal při útoku sumi gaeši a nechal se zbytečně hladce hodit na 
ippon. Je to škoda, protože sám pak cítil, že by šel v turnaji dále. 
 
 
 
V Ostravě: 13. 11. 2019    Zpracoval: Dušan Koza 


