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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

MT Bytom 
 
 
Datum: 10. 11. 2018  
 
Kategorie: dorostenci 
 
Počet závodníků 1.JCBO:   z toho:   2 dorostenky 
      4 dorostenci 
                                                                                                                      2 starší žáci 
Trenéři: Miroslav Hvozdovič 
 
Hodnocení: 
 
V sobotu 10. 11. 1018 jsme se zúčastnili kvalitního mezinárodního turnaje v Bytomi za účasti 
domácích polských závodníků, kteří tuto soutěž mají jako obdobu našeho ČP, dále závodníků 
z Ukrajiny startujících v opravdu hojném počtu a českých výprav a to výběr U15, za který 
startovali dva naši závodníci, Jirka Lindovský a Dominik Motyka, výběr středních Čech a 
borců našeho klubu. 
Nutno podotknout, že dorostenci mají po svém sezonním vrcholu a momentálně se nacházejí 
v přípravném období a  na tento turnaj se zvlášť nepřipravovali. 
Nemůžu upřít snahu a nasazení, nicméně nestačíme na polské a ukrajinské soupeře 
v agresivitě kumi-katy a z toho pramenící aktivity hned z počátku zápasu. Brzy se dostáváme 
pod tlak soupeře. 
Nejvýraznější rozdíl je ale v ne-waza. Až příliš velký počet proher je na san-kaku, a to nejen 
závodníci z Baníku, ale i ostatní čeští zástupci. 
Tato technika je na mezinárodním mládežnickém tatami momentálně prioritní a dominuje 
v počtu pokusů. 
Konkrétně zmíním výborný výkon Terky Václavkové, která právě v kumikatě a agresivitě 
držela krok se soupeřkami a její uči-mata ve čtvrtfinále proti závodnici, se kterou prohrála ve 
Waršavě, aspirovala na ippon dne. 
 A také bohužel nešťastný první zápas Markéty, kdy po diskvalifikaci hansokumake už 
nemohla nastoupit do dalších zápasů. Jsem přesvědčen, že v tom nebyl zlý úmysl, že toto 
porušení pravidel pramenilo z přemíry snahy. Polští rozhodčí to vyhodnotili jako páku na 
páteř, což je doslovný překlad. Já bych řekl, že Markéta v ne-waza chtěla převrátit soupeřku 
trochu moc kolmo dozadu. Je to ponaučení do příště. 
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jméno příjmení kategorie váha zápasy výhry prohry umístění 

Štěpán Tycar Dorost 60 2 0 2 - 
Filip Malaczynski Dorost 55 3 1 2 - 
Lukáš Mojžíšek    Dorost    -90 1 0 1 - 
Vojtěch Bulka Dorost 55 1 0      1 - 
Tereza Václavková Dorost 52 4 3 1 3. 
Markéta Čerchlová    Dorost +70 1 0 1 - 
        
Dominik Motyka   Dorost      73 2 1 1 - 
Jiří Lindovský Dorost 55 2 1 1 - 
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V Ostravě:   Zpracoval:  Miroslav Hvozdovič  
 
 
 
 
 
  


