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Český pohár Brno, 16. – 17.9 2017

Každým rokem se účastníme Českého poháru v Brně a porovnáváme si zda jsme se za
ten rok se svým zápasovým projevem posunuli. Aniž by to byl důvod k ovacím , jistý
posun jsme od loňského roku zaznamenali, a to zejména v kategorii ml. žáků.

V sobotu závodili senioři a dorostenci.David Chábera měl smůlu hned v 1. kole, kde
jeho přemožitel Mynář skupinu nevyhrál a Davida do oprav neposlal.

Marek Uhlíř své první utkání vyhrál a následující prohrál, načež jeho přemožitel v dalším
utkání podlehl a tím vystavil Márovi stopku.Marek jako obvykle předvedl vynikající
fyzičku, technika potřebuje ještě hodně vybrousit.

Michal Rožeň se od minulého turnaje značně zlepšil;dvě utkání vyhrál a ve třetím opět
jako kolegové podlehl závodníkovi, který ho ale do oprav neposlal.

V nedělním programu úřadovali naši žáci,Z nich absolutorium zaslouží Pepa Martinka za
své sedmé misto v konkurenci 48 (!) závodníků.Odepral 6 zápasů, z toho 4 vítězné na
ippon a každý jinou technikou. Poslední zápas prohrál zbytečně díky ztrátě koncentrace,
zapříčiněné pádem na nos při neúspěšně provedené technice – jinak zde byla jasná
šance na medaili.

Výborné je páté místo Vojty Klementa mezi 22 adepty.Absolvoval 6 zápasů, z nich 4
vyhrál.
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Má vynikající psychickou odolnost a silové vlastnosti , v technice jsou ještě rezervy.

Matěj Ryšavý obsadil rovněž páté místo, ale jen z 8 účastníků.Absolvoval 3 zápasy, z
nich 2 prohrál.Zápasový projev se značně zlepšil, zlepšila se bojovnost a fyzická
kondice.Slabinou je pasivita zejména v boji na zemi.

Níkola Nováková šla 3 utkání, z nich první vyhrála a další prohrála.Projevila se zde malá
zkušenost z hlediska taktiky boje.Má velký sportovní potenciál ,ještě to bude chtít trochu
trpělivosti a pilovat techniky.

Veronika Česánková vypadla v 1. kole.Tento závod jí vyložené nesvědčil, prala se jen
tak jako z povinnosti .

Kristýna Cháberová měla tentokrát smůlu. 6 závodnic v „plusce“, jedna z nich Polka s
živou hmotností 154 kg.Po suverénně vyhraném 1. zápase šla Kristýna s Polkou a když
zůstala po neúspěšné technice ležet na břiše, soupeřka jí z polovysokého postoje
naskočila na záda s úmyslem pokračovat na zemi, k čemuž nedošlo, protože záda to
nevydržela, Kristýna vzdala a zápasiště opustila na nosítkách. Je s podivem, že se v
mládežnických kategoriích neomezuje maximální hmotnost, takhle se může stát, že dítě
narazí na dvojnásob těžkého soupeře, který zpravidla je na tom technicky nevalně,takže
brutálně používá své síly a váhy.U dospělých se s tím asi nedá nic dělat – a ten rozdíl
tam určtě není 100%, jako v našem případě.Náš klub v tomto směru míní podat podnět
na ČSJu. Naštěstí k vážnějšímu urazu nedošlo, Týna s jistými potížemi funguje.

Celkově se tedy dá říci, že s Brnem jsme letos spokojenější, nežli v letech
minulých.Doufejme, že tento trend bude pokračovat.
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