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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

MČR dorostenců a dorostenek 

 
 
Datum: 5. 11. 2022   
 
Kategorie: dorostenci/ dorostenky 
 
Počet závodníků 1.JCBO: 19  z toho:  12 dorostenců  
     7 dorostenky 
 
 
Trenéři: Dušan Koza, Jan Babinec 
 
 
 
 
Hodnocení: 

 Letos se opět dorostenecká republiková špička sjela na mistrovství do Brna na 
sportovní halu SKKP Brno na Vodovou ulici. Organizačně bylo mistrovství zvládnuto skvěle. 
Probíhalo na čtyřech tatami, kde organizátoři nachystali velmi příjemné sportovní prostředí. 

 S výkony a s výsledky můžeme být spokojeni, i když hlavně děvčata mírně zůstala za 
očekáváním. Turnaj výsledkově povedl. Celkem šli naši závodníci 56 utkání, což je obrovská 
porce. Z toho jsme dokázali 30 utkání vyhrát a zaznamenali jsme 26 proher. 

 Neustále ovšem máme na čem pracovat a v čem se zlepšovat. Je to především: 
- Osobní technika a prosazení si jí v utkání 
- Kumi kata a boj v ní 
- Taktické schopnosti a dovednosti 

 
V neposlední řadě mi dovolte poděkovat všem trenérům, kteří se podíleli na 
přípravě našich svěřenců na různých úrovních a v různém období. Všichni na 

tom máte svůj díl zásluhy. 
 
 
 
 
 

 dorostenci/dorostenky členové 1. JCBO: 
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jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 

Tomáš  Vontor -55 kg 2/1 3.m 

Michal Caletka -60 kg 1/1 9.m 

Petr Caletka -66 kg 3/2 7.m 

Nicolas Kristen -66 kg 1/2 9.m 

Jakub Vaněk -73 kg 1/2 9.m 

Filip Čebík -73 kg 2/2 5.m 

Jakub Huvar -73 kg 1/2 9.m 

David Tomek -73 kg 0/2 bez 

Vojtěch Kolář -73 kg 0/1 bez 

Tomáš Potůček -81 kg 3/1 3.m 

Šimon Fulneček -90 kg 2/0 1.m 

Michal Čerchla -90 kg 2/1 3.m 

Tereza Mikendová -48 kg 2/1 3.m 

Silvie Rapčanová -52 kg 1/2 5.m 

Charlotte Bukovjanová -57 kg 1/2 7.m 

Pavla Vavřínová -57 kg 3/2 5.m 

Dominika Kuželová -63 kg 3/1 3.m 

Alice Rapčanová -70 kg 1/2 5.m 

Kristýna Kaszperová +70 kg 2/1 2.m 

     

 
 
 
Stručné hodnocení jednotlivců: 
 
 
 Letos jsme získali jeden titul mistra České republiky, a to Šimon Fulneček, který 
vyhrál zaslouženě na velmi dobře si poradil se soupeři i když nebyl zcela zdráv, přesto 
působil velmi vypraně, suverénně se zdravým sebevědomím. Pořád ho trápí vleklé zranění 
z Crikvenice, kde si poranil krční páteř. Velké poděkování a velká gratulace našemu jedinému 
mistru!!!. 
 Skvělými výkony se prezentovali i stříbrná Kristýna Kaszperová, která suverénně 
došla do finále, kde už ovšem na soupeřku nestačila a nechala se uškrtit. Velice sympatickým 
výkonem a myslím, že výkonem si zasloužil jít výše byl Tomáš Potůček. Medaili nakonec 
získal, což je skvělé, ale mohla být cennější. Presto moc pěkný výkon a pochvala. Michal 

Čerchla předvedl velice spolehlivý výkon, jak jsme si za tento rok zvykli a prohrál 
v semifinále jedině s Šimonem. Pokud by los byl jiný, věřím, že byl ve finále. 
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Trošku smolný turnaj měl Tomáš Vontor, který nebyl v ideální formě a pohodě. Celý rok se 
pere s mnoha zraněními a buďme rádi, že vůbec byl schopen nastoupil a doslova urvat jednu 
z medailí. Gratulace všem!!! 
 S odstupem času možná ještě více mrzí tři pátá místa od Pavly Vavřínové, Filipa 
Čebíka a Silvy Rapačanové, na medaili měli bezpochyby všichni, holky dokonce na finále, 
ale tohle je prostě judo. Přesto pochvala za aktivní přístup, snahu a píli. 
 Dominika Kuželová se na konci sezóny trošku trápí a nepotkala se s pravou formou, 
prohra v semifinále jí odsunula jen o boj o třeí místo, které s přehledem zvládla. 
  
  

 
 
V Ostravě: 15. 11. 2022    Zpracoval: Dušan Koza, zodp. tr. dorostu 


