
Český pohár Ostrava – dorostenci, junioři 

Datum konání: 21. 2. 2016 

Zpráva trenéra: 

Trenéři: Dušan Koza 

 Roman Martínek 

Závodníci U 18: 

Příjmení Jméno  váha  zápasů  výhra prohra  umístění 

Kuncová Viktorie 44. kg  3  1 2  5. m 

Ďurinová Kristýna 57. kg  3  1 2  bez. 

Martínková Adéla  70. kg  3  3 0  1. m 

Ondrašíková Eva  +70. kg  3  2 1  2. m 

Kocman Petr  60. kg  1  0 1  bez 

Blažej  Jan  60. kg  2  0 2  bez 

Mojžíšek Lukáš  66. kg  1  0 1  bez 

Huvar  Jan  66. kg  1  0 1  bez  

Kresta  Matěj  66. kg  1  0 1  bez 

Janík  Tadeáš  73. kg  1  0 1  bez 

Rovenský Ondřej  73. kg  2  0 2  bez 

Král  Jan  81. kg  2  0 2  bez 

Chlopčík Ondřej  81. kg  5  4 1  3. m 

Pavlica  Tomáš  81. kg  2  0 2  bez 

Pustějovský Tomáš  90. kg  1  0 1  bez 

Raška  Michael +90. kg  2  2 0  1. m 

 

Závodníci U 21: 

Selecký  Lukáš  66. Kg  3  2 1  2. m 

Pátek  Jan  73. Kg  4  3 1  3. m 



Šmatelka Ondřej  73. kg  2  0 2  bez 

Král  Jakub  +100. Kg 2  1 1  2. m 

 

 

Hodnocení turnaje: 

Turnaj na domácím tatami proběhl naprosto skvěle. Organizace se nám naštěstí moc povedla a vše 

běželo tak jak mělo. Turnaj probíhal na pěti tatami a byl ukončen někdy kolem 17. Hodiny.  

Hodnocení jednotlivců: 

Budu dnes hodnotit pouze některé. 

Velmi dobrým výkonem se prezentoval Jan Pátek. Ten si troufám říci udělal na turnaji největší dojem. 

Ukázkově bojoval v každé zteči. Byl to příklad vůle zvítězit. Takto by se mělo jít do každého turnaje. 

Arnošt se pral velmi aktivně, neustále útočil a hlavně v každém zápase dokázal několikrát skórovat a 

to velmi vysokými hodnoceními. Prohra s Černým patří do kategorie nešťastných proher. Mít trošičku 

štěstí, šel by zaslouženě do finále. Moc hezky výkon. Chválím. Gratuluji k pěknému třetímu místu! 

Velmi pěkným a soustředěným výkonem se také prezentoval Lukáš Selecký. Jeho výkony jdou také 

poslední dobou nahoru, kde jsme na něho zvyklí. Škoda, že ve finále nevyšli dva jeho moc pěkné 

nástupy na techniku uči mata, kde už to viselo na vlásku a mohlo to skončit pěkným iponem. Nevyšlo. 

Gratulace k druhému místu a moc pěknému výkonu. 

Kuba král se bohužel opět v turnaji nedokázal prosadit proti svému odvěkému soupeři Uhrovi s Plzně. 

Po jediné výhře a prohře skončil na druhém místě. Zcela jistě zaslouží naši gratulaci. 

Michael Raška v turnaji vyhrál, předvedl moc pěkný výkon, jen prostě jako Kuba Král neměl moc co 

ukázat. Málo soupeřů v těchto váhách na domácím tatami je krutý fakt. Tímto nechci nikterak 

shazovat jejich výkony, případně výsledky. Michalovi patří gratulace a poděkování za perfektní 

reprezentaci našeho klubu. Gratulujeme také k nominaci na evropský pohár do Záhřebu, kde bude 

bojovat ve výběru České republiky.  

Velmi sympatickým výkonem se v turnaji prezentoval Ondřej Chlopčík, který nestačil jen na 

pozdějšího vítěze. Jeho výkon také pomaličku stoupá vzhůru, což je jistě příčina jeho poctivé 

tréninkové morálky. Gratulace k medaili a přidávám přání pevného zdraví, které Ondru poslední 

dobou hodně tíží. 

Holky v turnaji byli perfektní. Vítězství Adély Martínkové bylo velmi radostné. Konečně se dokázala 

naplno prosadit a plně bodovat. Jistě si to po poctivém tréninku a k další motivaci velmi hodí. Její 

výkon také pořád stoupá, což je velmi pozitivní. Gratuluji k vítězství a děkuji za vzornou reprezentaci 

našeho klubu. 

Druhé místo v turnaji obsadila Eva Ondrašíková, které se tímto výsledkem podílela na malinkém 

velmi příjemném překvapení. Eva šla v turnaji velmi pěkně. Bojovala a moc chtěla zvítězit v každém 

utkání. Tyto její vlastnosti se potom podepsali na velmi pěkném umístění. Moc gratuluji. 



 

 

Zhodnocení turnaje: 

Turnaje se účastnilo veliké množství našich závodníků, za což bych chtěl všechny moc pochválit a moc 

všem poděkovat za pěknou reprezentaci našeho klubu na celorepublikové úrovni. Samozřejmě se 

jednalo o velmi silný turnaj, kterého se účastnilo na 400. Judistů a judistek ze čtyř států Evropy ( 

Slovensko, Bělorusko, Polsko) a samozřejmě  České republiky. Věděli jsme, že mnozí jedou na 

zkušenou a bude to pro ně velmi těžké. Přesto je myslím velmi nepotěšitelná naše celková zápasová 

bilance v turnaji v poměru 13. vyhraných utkání oproti 20. Prohrám. Je to záporná bilance, která není 

až tak radostná. Naší mladí se bohužel v žádném případě moc neprosadili, spíše jasně prohrávali, což 

by pro ně měl být signál k většímu tréninkovému zaujetí. 

Chtěl bych na závěr ještě moc poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na organizaci turnaje jak 

v pátek, tak také během celého víkendu. Bez Vás bychom to nezvládli. Ještě jednou moc děkuji. 

 

 

 

 

V Ostravě 24. 2. 2016      Dušan Koza, trenér 1.JCBO 

 

 


