
JUDISTÉ NA LETNÍM SOUST ED NÍ

Malí judisté z JC LITOKAN Litom ice letos po dlouhé dob  op t vyrazili na letní
soust ed ní.

Zú astnili se tradi ního S váckého tábora, kde tvo ili samostatný oddíl. Nejmladšímu
lenovi bylo 6 a nejstaršímu 13 let. Celý oddíl ítal 16 len  a na starosti jej m li dva dosp lí.

Jejich každodenní program se skládal z ranní rozcvi ky a b hu na as, dopoledn  se
s ostatními oddíly ú astnili celotáborové etapové hry na téma Starých pov stí eských. P i
táborové h e byli judisté rozd leni dle v ku ke starší i mladší kategorii ostatních oddíl . P i
pln ní úkol  se pln  zapojovali a byli oporami svých tým , které mezi sebou zápolily.

Po ob  a poledním klidu se rozd lili na starší a mladší judisty. Polovina se v novala
v t locvi  judu a druhá polovina m la b žecký trénink. Potom se ob  skupiny prohodily.

Podle stupn  únavy bylo sportování ob as proloženo vycházkami, koupáním nebo r znou
rukod lnou inností – batikování, savování, barvení textilu, korálkování, drátování, výroba
náušnic, prstýnk , náramk  z provázk  atd..

Aby nevyšli ze cviku, m li judisté po ve i další fázi tréninku v t locvi , ob as b h
v lese, nebo mí ové hry.

tem se také líbil výstup na T emšín, táboráky, diskotéky, no ní hra a stezka odvahy
v lese. Párádní byl také celodenní výlet, kdy po dlouhém putování následoval pro každé
družstvo úkol - v p írod  si uva it guláš na ohništi. Povedl se všem.

Vrcholem pak byla ukázka juda pro celý tábor pod otev eným nebem.
Výkonnost všech judist  se ur it  zlepšila, což potvrdily i každodenní testy, které se

porovnávaly.
Tábor v kombinaci s judem naplnil o ekávání d tí a o to tady také šlo.


