
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

ZPRÁVA TRENÉRA

dorostenecká liga 2017 - 2. finálové kolo

Datum: 25. 11. 2017

Kategorie: dorostenci

Počet týmů 1.JCBO: 1

Trenéři: Dušan Koza, Roman Martínek

Závodníci:

50kg - Filip Malaczynski, Štěpán Tycar (oba 1.JCBO), Filip Durčák (Baník Karviná)

55kg – Daniel Šimek (1.JCBO)

60kg - Radek Rýpar (Judo Závišice)

66klg - Matěj Kresta (1.JCBO)

73kg -  Adam Dvořáček, Ondřej Chlopčík (oba 1.JCBO)

81kg - Matěj Silvestr, Lukáš Mojžíšek (oba 1.JCBO)

90kg - Jan Král (1.JCBO)

+90kg – Tomáš Pavlica (1.JCBO)

Hodnocení kola:
Poslední letošní kolo DL 2017 se konalo na našem domácím tatami ve sportovní hale 

na Varenské ul. Opakovalo se stejné pořadí utkání a sjela se stajná družstva, která spolu 
bojovala již v prvním finálovém kole.

Je mým velkým potěšením hned sdělit, že po součtu celého ročníku jsme se 
ziskem 12 bodů obsadili konečné 3. místo. Všem závodníkům gratuluji!!!
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1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

Zisk titulu Mistra České republiky znovu po roce obhájilo družstvo SKKP Brno 
se ziskem 23 bodů, na místě druhém se umístilo družstvo SJ Litoměřice s bodovým 
součtem 19 Bodů.

Na dalších místech skončilo družstvo Judo Sadová Čáslav (8 bodů), JK Jablonec nad 
Nisou (7 bodů) a konečně Sokol Hradec Králové (3 body). V dalším pořadí pak skončili 
družstva ze skupiny, která bojovala o udržení.

 V průběhu druhého finálového kola naše družstvo bojovalo s těmito výsledky:
1.JCBO: Sport Judo Litoměřice 3:5(210:500), 1.JCBO : Judo klub Jablonec nad Nisou

4:4(310:400),  1.JCBO  :  SKKP  Brno  1:7(100:700),  1.JCBO  :  Sokol  Hradec  Králové
5:3(410:300), v posledním utkání dne pak 1.JCBO : Judo ZŠ Sadová Čáslav 5:3 (500:210)

Jednotlivá utkání kola:
1. utkání:

1.JCBO Sport Judo
Litoměřice

3:5

-50 Durčák Holub 0:100
-55 Šimek Mertl 0:100
-60 Rýpar Tomko 100:0
-66 Král Miroslav Svoboda 0:100
-73 Dvořáček Novák 0:100
-81 Silvestr Ivanka Filip 10:0
-90 Chlopčík Urban 100:0
+90 Pavlica Mašek 0:100

210:500

Hodnocení utkání:
Do  utkání  jsme  nastupovali  s cílem  vyhrát  a  pokusit  se  ještě  zamíchat  s medailovými
pozicemi. Bohužel se brzy ukázalo, že utkání nezvládneme. Přesto si nemyslím, že by kluci
nešli do utkání naplno, nebo že bychom něco podcenili. Nezbývalo, než se podívat realitě do
očí, nechat ambice na druhé místo stranou a soustředit se na zbývající utkání.

.
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1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

2. utkání:

1.JCBO Judo klub Jablonec
nad Nisou

4:4

-50 Durčák neobsazená 100:0
-55 Šimek Groger 100:0
-60 Rýpar Kalfus 10:0
-66 Kresta Urbánek 0:100
-73 Dvořáček Musil 0:100
-81 Silvestr Sobota 100:0
-90 Král Valeš 0:100
+90 Pavlica Šabo 0:100

310:400

Hodnocení utkání:

Velice těžké utkání  s tradičně dobrým rivalem. Začali  jsme velice dobře.  Danek Šimek se
totálně pro tým obětoval. Náročně a velmi zodpovědně shodil kila do váhy 55 kilogramů, aby
více pomohl družstvu k zisku medaile. Tady se začalo plně využívat této skutečnosti. Zvítězil
sice sebezapřením, ale o krásu tu nešlo. Krásný obětavý čin pro družstvo!!! Radek Rýpar, tak
jak jsme zvyklí, zvýšil s přehledem naše vedení na 3:0. Vypadalo to velice jasně. Pak ovšem
dvě jasné prohry pomohly soupeři zvýšit naději a už ani vítězství Matěje Silvestra na ippon
nic nezměnilo na naší konečné těsné prohře, kde v závěru utkání své zápasy nezvládli těžké
váhy, i když bylo v jejich silách neprohrát na ippon. Byli jsme rázem namočeni ve velikých
problémech a museli dále bojovat o každý bod.

3.utkání:

1.JCBO SKKP Brno 1:7
-50 Malaczynski Preiss 0:100
-55 Šimek Bohdálek Jan 0:100
-60 Rýpar Mravec 100:0
-66 Kresta Kratochvíl 0:100
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1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

-73 Dvořáček Pintera 0:100
-81 Mojžíšek Pochop 0:100
-90 Chlopčík Meško 0:100
+90 Pavlica Vlček 0:100

100:700

Hodnocení utkání:
V utkání s SKKP Brno jsme malinko zamíchali se sestavou a nechali některé klíčové

hráče odpočívat na další – důležitější zápasy s Hradcem Králové a Čáslaí, kde jsme nemohli
zaváhat. Důstojně jsme ho zvládli, i když soupeře jsme moc nepotrápili.

4. utkání:

1.JCBO Sokol Hradec
Králové

5:3

-50 Tycar neobsazená 100:0
-55 Šimek Filip 100:0
-60 Rýpar neobsazená 100:0
-66 Kresta Černý 0:100
-73 Dvořáček Lánský 0:100
-81 Chlopčík neobsazená 100:0
-90 Silvestr Černý 10:0
+90 Král Šenkeřík 0:100

410:300

Hodnocení utkání:
Sokol Hradec nastoupil bez tří vah, přesto nám to vůbec nesedělo. K čemu je nám

dobré, když soupeře nemá Radek Rýpar, či Ondřej Chlopčík? K ničemu! Takže jsme si museli
naše vítězství těžce vybojovat. Dandy Šimek – opět velmi skvělý výkon, vítězství na ippon,
přesně to jsme potřebovali a přesně proto shazoval váhu. Super výkon! Všechno měl v rukou
naštěstí Matěj Silvestr, a to jsem začínal tušit, že je to v těch nejlepších rukou. Matěj utkání
zvládl vítězně a my si mohli na chvíli vydechnout.
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1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

5. utkání:

1.JCBO Judo ZŠ Sadová
Čáslav

5:3

-50 Tycar Novák 0:10
-55 Šimek Turchich 100:0
-60 Rýpar Nováček 100:0
-66 Kresta Kopecký 100:0
-73 Dvořáček Novák 0:100
-81 Chlopčík Kuba 100:0
-90 Silvestr Horský 100:0
+90 Pavlica Šedivý 0:100

500:210

Hodnocení utkání:

Z výsledku by mohlo klamat, že se jednalo o jednoduchý zápas, ale takhle to určitě
nebylo. Byl to přímý zápas o zisk třetího místa a s tím jsme do utkání šli!
Štěpán po dobrém výkonu neprohrál na ippon, což se později ukázalo jako významný
uklidňující  čin.  Následně  ve  třech  překrásných  utkáních  na  ippon  bylo  o  vítězi
rozhodnuto.  Nejdříve  Daniel  Šimek nádherně  udržel  na  san kaku,  následně Radek
Rýpar nedal soupeři žádnou šanci a zvítězil na ippon technikou uči mata a pak Matěj
Kresta lépe než soupeř přečetl zamotanou situaci a dokázal hodit na plná záda. Naše
vítězství  pečetil  v tento  den  neomylný  Matěj  Silvestr.  Bylo  rozhodnuto  a  my  se
konečně po ročním snažení mohli začít radovat z dobře odvedené práce.
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1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

Úspěšnost jednotlivých závodníků po 4. kole Dl 2017:

jméno příjmení
hm.

kategorie

počet
výher/proher
v tomto kole

počet
výher/proher

celkově

počet bodů
celkově

Radek Rýpar -60 5/0 16/0 32
Matěj Silvestr -81 4/0 15/0 30
Ondřej Chlopčík -81 (-73) 3/1 12/3 24
Daniel Šimek -55 (-60) 3/2 8/3 16
Marek Vlček -55 0/0 6/1 12
Matěj Kresta -66 1/3 5/8 10
Jan Král -90 0/2 4/6 8

Tomáš Pavlica +90 0/4 3/10 6
Štěpán Tycar -50 1/1 2/2 4

Jan Zuščák -90 0/0 1/1 2
Filip Malaczynski -50 0/1 1/6 2
Filip Durčák -50 1/1 1/6 2

Sebastián Ščerba -66 0/0 0/4 0
Patrik Franek -66 0/0 0/1 0
Lukáš Mojžíšek -81 0/1 0/3 0
Adam Dvořáček -73 0/5 0/9 0

Miroslav Král -60 0/1 0/1 0
Ondřej Hráček -60 0/0 0/0 0

Ondřej Rovenský -73 0/0 0/2 0

Závěrečné hodnocení ročníku dorostenecké ligy 2017:

Byl to pro nás velice těžký ročník. To jsme ale před úvodními boji věděli velice dobře.
Podařilo se splnit plán, kterým byl postup do finálové skupiny. To se nám podařilo splnit.
Získána medaile je potěšení navíc, které krásně hřeje.

Celý  rok  jsme  se  potýkali  s problémy  s nevyrovnaností  našich  jednotlivých  vah.
Někteří prostě nestíhali a nezískávali body, jak bylo potřeba.
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1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

V podzimní části nás zcela jistě oslabilo zranění Marka Vlčka, ve váze do 55kg, který
v jarní části podával velmi spolehlivé výkony a dokázal vyhrát v 6ti utkáních. Patřil tak mezi
nejlepší v družstvu.

Absolutní  uznání  a  respekt  v této  soutěži  zaslouží  Radek  Rýpar  (-60kg)  a  Matěj
Silvestr (-81kg). Oba v soutěži předváděli spolehlivé výkony a během celého roku nepoznali
smutek z porážky. Dokázali vyhrát 16 respektive 15 utkání v řadě bez porážky! A to už je
velice slušné v konkurenci a s borci, které měli během roku proti sobě na tatami.

V závěsu  pak  další  významné  opory  Daniel  Šimek  a  Ondřej  Chlopčík.  Dandy  se
neskutečně obětoval dvakrát  nepříjemným shazováním, jen pro tým, pro nic jiného! A po
zásluze pak s naší radostí dokázal, že to byl dobře provedený hmat, že to stálo za to. Ondra to
vše tak krásně jistil se svým klidem a šel tam, kde bylo potřeba. Neremcal, přijal svoji roli a
šel se rvát. Všichni tihle- Radek Rýpar, Matěj Silvestr, Marek Vlček, Daniel Šimek a Ondřej
Chlopčík se nejvíce zasloužili o letošní úspěch!!!

Je logické, že sami by to těžko dokázali, proto také ostatní členové úspěšného týmu
zaslouží pochvalu a poděkování za snahu, píli a práci v tomto družstvu.

V dalších letech bude moc důležité, jak se nám podaří zapracovat nové členy, nové
dorostence,  naše  mladé  odchovance,  kteří  nastoupí  na  pozice  Radka  Rýpara  a  Matěje
Silvestra.  Nebudou  to  mít  lehké,  ale  tito  kluci  to  také  lehké  neměli.  Sami  se  poctivou
tréninkovou přípravou vypracovali tam, kde jsou dnes.

Věřím ovšem, že to všichni společně zase zvládneme!!!
Vážení, ročník DL 2017 je mrtev, ať žije ročník 2018 a my ať jsme opět na pozicích,

které nám budou slušet a na kterých se budeme radovat přinejmenším stejně jako v letech
předešlých.

V neposlední řadě mi dovolte poděkovat našim spřáteleným
klubům  Moravskoslezského  kraje,  které  využívají  naší  nabídky
hostování  svých  členů  v této  soutěži.  V letošním  roce  to  byly
kluby: Judo Závišice, TJ Baník Karviná, TJ Ostrava, Slavoj Polná a
Judo Bohumín.

Chtěl  bych  také  poděkovat  klubu  Judo  Beskydy,  jejichž
odchovanci,  dnes  již  členové  1.  JC  Baník  Ostrava  nám výrazně
pomohli  a  pomáhají  stále.  Ještě  dnes sklízíme oba kluby ovoce
z naší dlouholeté úspěšné spolupráce.

 Děkujeme a moc si této spolupráce vážíme. Jsme za ni rádi a
jsme připraveni i nadále naši vzájemnou spolupráci prohlubovat a
vylepšovat  tak,  aby  byla  ještě  obsáhlejší,  provázanější  a
prospěšná nejen pro jednotlivé kluby a jednotlivé talentované a
snaživé judisty, ale především pro moravskoslezské a české judo,
které takovou spolupráci velmi potřebuje.
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V Ostravě: 27. 11. 2017 Zpracoval: Dušan Koza
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