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ZPRÁVA TRENÉRA 

 
EVROPSKÝ POHÁR, Praha a TRÉNINKOVÝ CAMP RDJ, Nymburk 

 
 
Datum: 20.07. – 25.07. 2019   
 
Kategorie: junioři/juniorky 
  
Počet závodníků 1.JCBO: 3  z toho:  1 juniorka 
     2 junioři 
Počet závodníků při 1. JCBO : 1  z toho:  1 junior  
       
 
Trenéři: Roman Martínek, Dušan Koza 
 
Hodnocení turnaje: 
 
Na další turnaj z Evropských pohárů jsme se vydali do Prahy, kde v Aréně Sparta změřilo své 
judistické dovednosti kolem 450 juniorů z 39 států nejen z Evropy, ale i např. z USA, 
Alžírska nebo Kanady. Soutěž byla rozdělena do 2 dnů a proběhla na 4 tatami. Naší juniorské 
reprezentaci se celkově nedařilo. Spousta vypadla již v prvním kole, což ukazuje na velmi 
kvalitně obsazený turnaj. Naši závodníci dokázali vyhrát pouze 2 zápasy z celkových 8, což je 
na naše očekávání velmi špatný výsledek. 
Po skončení turnaje se závodníci přesunuli do TC v Nymburku, kde se připravovali na další 
turnaje juniorské reprezentace a hlavně na EP v Poznani, který proběhne 3. - 4.8. 2019, kde se 
snad více zapíšeme do výsledkové listiny. 
 
Junioři 1. JCBO : 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Kristýna Polášková 63 kg 1/2 9. 
Daniel Šimek 66 kg 0/2 bez 
Matěj  Silvestr 90 kg 1/1 bez 

 
Junioři při 1. JCBO : 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Radek Rýpar 60 kg 0/1 bez 
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Hodnocení závodníků : 
 
 
 do 63 kg - POLÁŠKOVÁ Kristýna 

 
Kristýna patří mezi naše nejostřílenější juniorské závodníky. Zúčastnila se v tomto roce hned 
několika EP, kdy dokázala hned zkraje roku přivést jedno 9. a jedno 7. místo. Pak se jí 
přestalo výsledkově dařit. V Praze jsme čekali, že se její smůla prolomí. Los jí hned na úvod 
přiřknul německou závodnici BEITANS, kterou již letos dokázala porazit. I v tomto utkání 
nenechala nic náhodě a v pohodě vyhrála. Ve druhém kole narazila na ostřílenou Rusku 
GONCHAROVOU, na kterou nestačila a po chybě, kdy nechala volně ruku, jí soupeřka 
upáčila. V repasage nastoupila proti Chorvatce CVJETKO, kterou ještě nikdy neporazila. 
Hned v úvodu utkání se Kristýně podařil kontrachvat a ujala se vedení. Za 30s však 
Chorvatka srovnala a v závěru už Kristýně nezbyly síly a po nepovedeném kontrachvatu 
spadla na druhé wazari a soutěž pro ní skončila.  
 
 do 60 kg - RÝPAR Radek 

 
Radek patří k našim asi nejlepším juniorům. Na evropské tatami se vrací po přestávce, kdy se 
připravoval na maturitu. Zde mu hned na úvod los přiřknul Rakušana Zakajeva, se kterým se 
pral velmi hezky a vyrovnaný zápas se dostal až do GS. Zde Radoš nastoupil do Uči mata, 
soupeř ho okontroval na břicho a přesto byla tato technika bodována wazari. Radoš, jelikož jej 
soupeř už nevytáhl do oprav, se tak s turnajem rozloučil. Škoda !!! 
 
 do 66 kg - ŠIMEK Daniel 

 
Dandy si jako první rok junior zasloužil start za účast nejen v přípravě, ale i na tréninkových 
campech RDJ, která byla jedna z hlavních podmínek účasti na tomto EP v Praze. Dandy měl 
ještě „horší“ los než Radoš. Los mu přidělil Rusa Kurtashova, který nakonec vyhrál skupinu, 
a tím Dandy dostal druhou šanci v repasage. Protože proti silnému Rusovi předvedl dobrý 
výkon. Prohrál až ke konci, kdy se Rusovi podařil trefit snad třicátý nástup na Seoi nage a 
čekalo se v opravách proti Rakušanovi WIESINGERovi na lepší výsledek. Ten se však 
nedostavil a pro Dandyho turnaj skončil. Jelikož je to jeho první start na EP, budeme si na 
dalším přát lepší výsledek. 
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 do 90 kg - SILVESTR Matěj 

 
S Matějem už delší dobu zvažujeme start ve vyšší váhové kategorii. Na EP v Praze byl v 
„devadesátce“ jeho první start a soutěž nerozjel vůbec zle. Využil dobrého losu, kdy nastoupil 
na Poláka PAZIEWSKého, se kterým si do 15s po kontratechnice dokázal poradit. V dalším 
kole nastoupil na ostříleného Ukrajince NETIAHA, se kterým prohrál hned v úvodu na Sasae 
curi komi aši a následném Osae komi. Jelikož jej soupeř nedokázal vytáhnout do oprav, turnaj 
pro Matese skončil. Zopakoval tak výsledek z MT Brémy. Snad na EP v Poznani předvede 
lepší výsledek !!! 

 
 
Závěr : 
 
Bylo by špatné hodnotit turnaj jen negativně. Ano, výsledek není takový, jaký bychom si u 
všech představovali, ale je třeba ocenit jejich nasazení a bojovnost, se kterou do každého 
zápasu nastupují. Potřebujeme trochu štěstíčka při losu, abychom první kola nastoupili proti 
hratelnému soupeři, pak se nastartuje psychika, se kterou se pereme a pak snad dokážeme 
prodat i to, co máme natrénováno. Snad se to podaří hned z kraje srpna, kdy se zúčastníme EP 
v polské Poznani. 
 
 
Podrobnější výsledky na :    http://www.ippon.org/cont_cup_jun_cze2019.php 
 
 
 
V Ostravě dne :   26.07. 2019                        
 
Zpracovali :  Martínek R. a Koza D., pověření trenéři  


