Nazdar kolegové trenéři,
zasílám Vám propozice na Vánoční turnaj dětí a ml. žáků a žaček pro začínající a mírně
pokročilé závodníky, kteří by měli co nejvíce zakusit startů na soutěži. Na klasických
závodech kde jsou rozděleni do pavouku a KO systémem postupují dále, Ti méně zdatní
v prvním kole vypadávají nebo je případně vytáhne do repasáže pozdější vítěz. Pro většinu
trenérů a to nevyjímaje mě osobně se nechce stavět závodníka, který mi vypadne v prvním
kole a dát za něho startovné 200,- Kč. Rovněž pro startujícího v doprovodu rodiče je to
demotivující. Rodič není zvědav na jeden nepodařený start svého dítěte a jet domů po
celodenním strávení sobotního dne v tělocvičně. Proto Vám nabízím alternativu, která se
velmi uchytila u nás při soutěžích juda. Každý závodník má jistotu dle počtu a nasazení do
tabulek minimálně 2 starty i v případě, že v kategorii jsou 3 závodníci. V příloze Vám zasílám
i tabulky, do kterých budou vpisováni a dle pořadí zápasů budou startovat a jeden použitý při
oddílové soutěže kata, kde jsem zapisoval skóre v kata (5 rozhodčích) a za vítězství 3 body.
V této soutěži startovali dva najednou, což urychlilo soutěž. Poté vítěz ze skupiny A se střetl
s druhým ze skupiny B a vítěz postupoval finále a druhý automaticky třetí místo a naopak
vítěz skupiny B se střetl o finále s druhým ze skupiny A a vítěz postupoval do finále a
poražený druhé třetí místo.
Aby se turnaj neprotáhl, proto oddíly juda pořádají soutěže jen pro vybrané věkové kategorie.
Např. pouze pro benjamínky a mladší žáky, nebo mladší a starší, atd. Ne pro všechny
kategorie, jak se to děje na klasických závodech karate.
Turnaj nebude tak časově náročný, kde jsou děti, rodiče a hlavně rozhodčí znuděni dlouhým
trváním turnaje, atd. Dle propozic, které Vám zasílám se jedná o 15 kategorií. Zkusme to, nic
tím neztratíme, jen získáme zkušenost, zda-li je to života schopné a riziko jde na mé bedra.
Soutěžit se bude na dvou tatami i samotná příprava nebude tak náročná, mám k dispozici dvě
tatami, rovněž náklady na medaile a diplomy budou menší a soutěž i při 60 a více účastníků
nebude ztrátová. Takovéto turnaje pro DDM Český Těšín nebude problém pořádat i 2 krát
ročně.

S pozdravem Hubert Witosz

PS: Prosím napište nebo volejte, zda-li Vás to nějak oslovilo. Díky

