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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

MT Brémy (GER) 

 
 
Datum: 28. 10. - 30. 10. 2022 
   
Kategorie: dorostenci  
 
Počet závodníků 1.JCBO: 2  z toho:  0 dorostenka 
     2 dorostenci 
 
Trenéři: Dušan Koza, Jiří Svitič 
Hodnocení turnaje: 
 
 Sjela se velmi silná konkurence z několika zemí Evropy (Polsko, Slovinsko, Ukrajina, 
ČR, Izrael, Švédsko, Lucembursko, Norsko, Austrálie a další) a samozřejmě domácí 
Německo. Nutno ovšem podotknout, že turnaj nebyl tak silně obsazen jako v předešlých před 
covidových letech. Turnaj tak velmi kvalitně prověřil nejenom naše závodníky, ale všechny 
přítomné. 
 Celkově se jedná o velmi sympatický a příjemný turnaj mezinárodní klubové úrovně 
velmi dobré kvality. Atmosféra na turnaji je skvělá, organizace perfektní. Z našeho pohledu 
naprosto ideální turnaj pro získávání mezinárodních zkušeností. Dá se prosadit, ovšem jen po 
dobrém a kvalitním výkonu. 
 Součásti výpravy byl také Václav Novobilský (Slezan Opava), který ve váze do 55 kg 
bojoval se skórem ½ bez umístění. 

Vše proběhlo bez zranění. Náplně a cíle byly splněny beze zbytku. 
 
 
 
 

dorostenci/dorostenky 1.JCBO: 

 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 

Tomáš Potůček -81 kg 0/2 Bez. 

Jakub  Huvar -73 kg 1/2 Bez. 

     

 
Tomáš Potůček: 
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 Velmi mu nevyšel první zápas s Němcem, kde v úvodních minutách skóroval Tomáš 
wazari – sumi gaeši. Pak se uchlácholil a přestal být zodpovědný v kumi kata, kde se nechal 
chytiti laxně do háku a upadl na goši guruma- ipon. Soupeř jasně k poražení. Tomáš byl tímto 
natolik otřesen, že už v druhém utkání nedokázal předvést svůj standartní výkon a opět 
prohrál. 
 
Jakub Huvar: 
 Kuba v prvním utkání hlavou absolutně nezvládl zápas a po chycení do osae komi san 
kaku nesmyslně bez boje odplácal. V druhém utkání už předváděl dobré judo, asi už se 
probral a s né lehkým soupeřem dokázal skórovat na wazari a utkání pak uhlídat až do konce. 
Ve třetím zápase ho jasně přejel výborný Němec. 
 
 
V Ostravě: 11. 10. 2022   Zpracoval: Dušan Koza, tr. dorostu 1. JCBO 


