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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

Pohár starosty Dobré 
 
 
Datum:                                               15. 12. 2018   
 
Kategorie: benjamínci/mladší/starší žáci 
 
Počet závodníků 1.JCBO: 12  z toho:  4 benjamínci 
     5 mladších žáků 
     3 starší žáci 
 
Trenéři: Marek Dryšl 
  
 
Hodnocení: 
  
Tento tradiční turnaj probíhal ve dvou tělocvičnách na Základní škole v Dobré. Zápasy 
probíhaly na pěti zápasištích za účastí závodníků z České republiky, Slovenska a Polska. 
Celkem se turnaje zúčastnilo 16 oddílů v celkovém počtu 180 závodníků. Naše výprava 
složená z dětí ze středisek Sareza, TCJK Hrabůvka, Poruba a K15 Zábřeh patřila k početně 
menším, ale výkony předvedla slušné. 
Organizace a samotný průběh turnaje byl v pohodě, vše probíhalo dle předem stanoveného 
harmonogramu a bez prostojů. Celý turnaj byl zdárně ukončen kolem 13:30 hodin.  
Naši závodníci bojovali v kategoriích benjamínků, mladších a straších žáků. Lze konstatovat, 
že turnaj byl trenéry vhodně vybrán pro nominované účastníky. Naši borci, jak je již výše 
uvedeno, předvedli pěkné výkony. Celkově jsme získali 4. bronzové, 4. stříbrné a 2 zlaté 
medaile. Naše početně menší družstvo se umístilo v celkovém pořadí soutěže družstev na 6. 
místě. Všem závodníkům a rodičům děkuji za účast a podporu svých dětí i jejich kamarádů.  
Jak již bylo avizováno v pozvánce, turnaj probíhal souběžně ve dvou tělocvičnách, nakonec 
jsem byl jako trenér našeho velkého klubu na místě jediný a zcela logicky jsem nemohl být 
účasten všem zápasům našich svěřenců. Rodičům jsem danou situaci vysvětlil a tímto jim 
děkuji za pochopení a jejich vstřícnost při zvládnutí turnaje.  
V závěru chci poděkovat trenérům Romanu Martínkovi, Míši Boháčové a Matyáši Ottovi za 
vzájemnou komunikaci ve věci nominace jejich svěřenců na tento turnaj. Dále jim chci 
poděkovat (i když to nakonec nevyšlo), že i přes své vlastní vytížení projevili snahu nalézt ze 
svého okolí vhodného trenéra (asistenta), který by se společně se mnou turnaje zúčastnil.  
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Na druhou stranu nemám za co poděkovat těm trenérům, kteří neměli potřebu komunikovat a 
bez jakéhokoliv předchozího nahlášení (stačilo alespoň nahlásit počty dětí) jen vyslali děti ze 
své základny do Dobré a dále se o nic nestarali.  
 
Benjamínci 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Jakub Valošek -34 2/2 III. 
Šimon Zwilling -42 3/0 I. 
Šimon Kanclíř -42 1/2 II. 
Filip Ryška -38 1/3 III. 

 
Mladší žáci/žákyně 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Marián Seibert -42 3/1 II. 
Vojta Kožušník -50 4/0 I. 

Kryštof Šotola -50 0/4 V. 
Jan Pospíšil -46 1/1 II. 

Adam To -34 2/1 III. 
 
Starší žáci/žákyně 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Mikuláš Bernacký +73 2/1 II. 
Michal Caletka -50 1/3 IV. 

Petr Caletka -50 2/2 III. 
 
 
 
Ve Frýdku-Místku: 16. 12. 2018                                        Zpracoval: Marek Dryšl 


