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ZPRÁVA TRENÉRA  
 

Velká cena Karviné 
 
 
Datum: 23. 11. 2019   
 
Kategorie: mladší/starší žáci/žákyně  
 
 
Počet závodníků 1. JCBO:     19 z toho:  12 mladších žáků 
    7 starších žáků 
 
Trenéři: Jan Huvar, Marek Dryšl, Ondřej Šmatelka 
 
Celkové výsledky závodníků 1.JCBO: 
 

jméno příjmení středisko věková 
kategorie 

hm. 
kategorie 

počet 
výher/proher 

umístění 

Šimon Schwarz TCJK ml. žáci -60 kg 0/2 2. 
Michal Baudiš TCJK ml. žáci -60 kg 2/0 1. 

Jiří Čech SAREZA st. žáci -60 kg 3/1 2. 
Adam Kulhánek SAREZA ml. žáci -55kg 5/0 1. 
Šimon Kanclíř SAREZA ml. žáci -42 kg 3/1 3. 
Adam To SAREZA ml. žáci -38 kg 2/2 3. 
Jakub Křenek SAREZA st. žáci -60 kg 0/3 bez 
Jakub Huvar SAREZA st. žáci -50 kg 4/0 1. 
David Salinger SAREZA ml. žáci -46 kg 1/2 3. 

František Vlk TCJK ml. žáci -55 kg 0/3 bez 
Petr Caletka SAREZA st. žáci -55 kg 4/0 1. 

Michal Caletka SAREZA st. žáci -55 kg 2/1 3. 
Jan Pospíšil SAREZA ml. žáci -50 kg 3/0 1. 

Ondřej Šimkovič SAREZA ml. žáci -50 kg 1/2 3. 
Šimon Zwilling TCJK ml. žáci -55 kg 4/1 2. 
Adéla Močkořová SAREZA st. žáci +63 kg 0/2 2. 
Jakub Valošek TCJK ml. žáci -38 kg 1/2 bez 
Adam Dryšl TCJK ml. žáci -46  kg 3/1 2. 
Tereza Volná TCJK st. žáci -52 kg 1/2 3. 
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Hodnocení střediska Sareza: 
V sobotu 23.11 jsme se zúčastnili Velké ceny Karviné. Turnaj byl jako každý rok velmi dobře 
zajištěn, proto se na tento turnaj velmi rád každý rok vracím. Zvláště velká pochvala směřuje 
k bufetu . Zápasy probíhaly na třech tatami a byly řízeny přes počítače (jako GP Ostrava, 
MČR), takže nedocházelo k zbytečným zdržením. Turnaj byl s výjimkou dorostenecké 
kategorie (souběžně konaná dorostenecká liga) dobře obsazen, dorazily i kluby z Polska a 
Slovenka. Jediným zádrhelem bylo vyhlášení, které se kvůli vynechání některých mladších 
kategorií protáhlo a soutěž družstev kdy se na náš klub jaksi pozapomnělo, i když jsme měli 
bilanci 6ti zlatých a 1 stříbrné medaile ze 7mi členů družstva, jsme neskončili ani na jedné 
medailové pozici.  
Tento turnaj hodnotím velmi pozitivně a doufám, že se ho budeme i příští rok účastnit. 
 
Co se týče výkonu našich závodníků, zanechali jsme velmi dobrý dojem. Odvezli jsme si 11 
medailí a celkový projev na tatami byl také nadprůměrný. Nováčci sbírali zkušenosti a 
zkušení závodníci zkoušeli nové chvaty do rejstříku, popřípadě novou váhovou kategorii. 
 
 
 

jméno příjmení věková 
kategorie 

hm. 
kategorie 

počet 
výher/proher 

umístění 

Jiří Čech st. žáci -60 kg 3/1 2. 
Adam Kulhánek ml. žáci -55kg 5/0 1. 
Šimon Kanclíř ml. žáci -42 kg 3/1 3. 
Adam To ml. žáci -38 kg 2/2 3. 
Jakub Křenek st. žáci -60 kg 0/3 bez 
Jakub Huvar st. žáci -50 kg 4/0 1. 
David Salinger ml. žáci -46 kg 1/2 3. 
Petr Caletka st. Žáci -55 kg 4/0 1. 

Michal Caletka st. žáci -55 kg 2/1 3. 
Jan Pospíšil ml. žáci -50 kg 3/0 1. 

Ondřej Šimkovič ml. žáci -50 kg 1/2 3. 
Adéla Močkořová st. žáci +63 kg 0/2 2. 
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Hodnocení střediska TCJK: 
  
Turnaj v Karviné byl tradičně po organizační stránce velmi dobře zajištěn, boje probíhaly bez 
zbytečných prostojů na třech zápasištích. Zastoupeny byly kluby převážně z České republiky, 
menší část závodníků přijela i ze sousedního Slovenska a Polska.  
Pořadatelům jen zcela nevyšlo vyhlašování vítězů jednotlivých kategorií, které započalo až po 
ukončení všech bojů, kdy kategorie, které ukončily své boje nejdříve, neměly vůbec vypsané 
diplomy, kdy se na jejich vypsání muselo čekat a kategorie, které turnaj zakončovaly, byly 
vyhlášeny před mladšími borci. Věříme, že příště to bude lepší.  
 
Všechny závodníky našeho klubu je nutno pochválit za velkou snahu zvítězit a na zápasišti 
předvést pěkné judo. Většině se podařilo natrénované hodiny zúročit a odvezli si domů cenné 
medaile, některým štěstí přálo méně a neumístili se nejlépe. Všechny klady a zápory jejich 
vystoupení probereme na tréninku.  Za naše středisko jsme získali 1 zlatou, 3 stříbrné a 1 
bronzovou medaili. Všem závodníkům a rodičům děkuji za účast a vzornou reprezentaci 
oddílu.  
 
Mladší žáci/žákyně 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Adam Dryšl -46 3/1 2. 

František Vlk -55 0/3 5. – 8. 
Šimon Zwilling -55 4/1 2. 
Šimon Schwarz -60 0/2 2. 
Michal Baudiš -60 2/0 1. 
Jakub Valošek -38 1/2 5. – 7.  

 
Starší žáci/žákyně 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Tereza Volná -52 1/2 3. 

 
 
 
 
V Ostravě: 23. 11. 2019                                         Zpracoval: Marek Dryšl 


