Správa z činnosti Judo klubu ŠK Kráľovce za r. 2017

V roku 2017 sme absolvovali:
 21 domácich súťaží - Medzinárodné turnaje, Veľké ceny, Majstrovstvá kraja a SR,
Východoslovenská žiacka liga, Bushi Judoka turnaj (PO, PP, BJ, BB, RS, MI, VT, PB, BA, PK).
 4 zahraničné medzinárodné turnaje - MT v Budapešti, MT v Zeltwegu, Brno cup 2017,
Užhorode.

Celkovo sme na súťažiach absolvovaných v priebehu roka získali 140 medailových umiestnení:
 64 x zlato
 41 x striebro
 38 x bronz
Pozn.: V priemere sme získali 6 medailí z každej absolvovanej súťaže!

5 najväčších úspechov dosiahnutých za r. 2017:
 Majstrovstva Východoslovenského kraja – 4 x zlato, 6 x striebro, 4 x bronz
 Majstrovstva Slovenskej republiky - 2 x zlato, 4 x striebro, 1 x bronz
o obsadili sme 5. miesto z 28 družstiev z celého Slovenska na M SR ml. a st. žiakov!
o ocenenie kvality našich pretekárov Š. Kovera a F. Olhu, formou pozvánky na
hosťovanie v klube Judo Michalovce pre Majstrovstva Slovenskej republiky družstiev
(dopomohli im k získaniu 2. miesta)
 Medzinárodná Veľká cena v Michalovciach
o obsadili sme 6. miesto v konkurencii 40 družstiev, z 10 krajín a vyše 340 pretekárov
o získali sme ocenenie „Najtechnickejšia pretekárka turnaja v kategórii FU11“ pre S.
Grapovú
 Celkové 4. miesto spomedzi 12 klubov zo Slovenska a Poľska na celoročnom 5-kolovom Bushi
Judoka turnaji (posledné 2 kolá turnaja sme vyhrali!)
 Judo klub ŠK Kráľovce sme výrazne zviditeľnili tiež popredným umiestnením našich
pretekárov v 2 najsledovanejších rebríčkoch (ranking) listoch jednotlivcov:
o 5. miesto v rebríčku najlepších judistov Slovenskej republiky v kategórii MU15 – Š.
Kover
(umiestneniu na medailovej pozícii zabránila iba neúčasť na všetkých hodnotených
turnajoch z dôvodu nedostatku financií)
o 1. miesto v rebríčku najlepších judistov Východoslovenského kraja v kategórii MU11
– S. Vilk
o 2. miesto v rebríčku najlepších judistov Východoslovenského kraja v kategórii MU15
– Š. Kover
o 4. miesto v rebríčku najlepších judistov Východoslovenského kraja v kategórii FU11 –
S. Grapová

Ďalšie významné ocenenia práce a kvality nášho klubu:





Pozvánka a získanie členstva pre Š. Kovera a F. Olhu v Centre talentovanej mládeže Východ
(CTM Východ), zastrešujúceho najlepších judistov z Východného Slovenska nad 12r.
Nominácia Š. Kovera a F. Olhu do tímu najlepších judistov Slovenska, ktorí budú
reprezentovať našu krajinu na letných olympijských hrách mládeže Košice 2021.
Menovanie M. Olhu za pomocného trénera CTM Východ.

V priebehu roka 2017 sme sa snažili o neustále skvalitňovanie tréningového procesu a zvyšovanie
konkurencieschopnosti našich pretekárov na viacerých úrovniach:
 Zabezpečili sme kontinuálne vzdelávanie trénerov:
o účasť na 3 špecializovaných školeniach trénerov, vedených odborníkmi z radov
vysokoškolských pedagógov, psychológov a lekárov, zameraných na trénovanie detí
a mládeže (školenia v BB, ZA, BA)
o teoretické aj praktické schopnosti našich trénerov potvrdilo úspešné absolvovanie
trénerských skúšok na trénerov 1. triedy – M. Boldižár, V. Grapa
 Zabezpečili sme účasť pretekárov ŠK Judo Kráľovce na :
o výcvikových kempoch (2 x domácich, 1 x zahraničný (Maďarsko)), kde si mohli
rozširovať svoje zručnosti pod vedením uznávaných špičkových domácich aj
zahraničných trénerov a pretekárov
o spoločných tréningoch (randori) – Vranov nad Topľov, Miškolc, Košice, kde si
tréningovou formou mohli zazápasiť a porovnať sa s pretekármi z iných kvalitných
klubov. Tieto spoločné tréningy sú zároveň v súlade s filozofiou Judo veľmi dôležité
pre nadväzovanie a udržiavanie priateľských vzťahov medzi jednotlivými pretekármi,
aby sa nevnímali iba ako súperi.
o Majstrovstvách sveta v Judo (Budapešť), kde sa naskytla jedinečná príležitosť vidieť
naživo zápasiť a aj osobne stretnúť svetovú judistickú špičku.
 Zakúpili sme prístup do elektronickej knižnice Superstarjudo školiacich materiálov (videí) pre
výučbu judo techník, vypracovaných najlepšími judistami sveta. Premietanie videí
s postupmi, ako zvládnuť jednotlivé techniky a s praktickými ukážkami ich využitia v reálnych
zápasoch sa stalo neoddeliteľnou súčasťou tréningov našej 2. skupiny (pokročilí).
 Zo všetkých absolvovaných súťaží sa vypracovávali videozáznamy, ktoré slúžili jednak pre
prezentáciu a ďalšie zviditeľňovanie našich pretekárov a klubu na Internete a jednak
umožňovali vykonávať rozbory zápasov jednotlivých pretekárov v rámci tréningov.
 Nové žinienky, ktoré nám zakúpila obec Kráľovce, pomohli zabezpečiť podstatne kvalitnejšie
a hlavne bezpečnejšie podmienky pre naše náročné tréningy.

Rok 2017 hodnotíme ako nad mieru úspešný, nakoľko sa nám podarilo nielen dosiahnuť, ale aj
prekročiť smelé a neskromné ciele, ktoré sme si stanovili na začiatku roka.
Vďaka optimálne nastavenému tréningovému procesu a enormnému nasadeniu a obetavosti zo
strany trénerov a tiež nemalej podpory (vrátane finančnej) zo strany rodičov našich pretekárov sme
sa už v prvom roku po vzniku klubu Judo ŠK Kráľovce dokázali svojimi výsledkami presadiť vo
veľmi silnej konkurencii zabehnutých slovenských aj zahraničných veľkých klubov s dlhoročnou
históriou a s podstatne vyššími rozpočtami a zázemím. Ich pravidelným porážaním na veľmi kvalitne
obsadzovaných súťažiach sme sa výrazne zviditeľnili a nezmazateľne zapísali medzi najlepšie Judo
kluby Slovenska!

