
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

ZPRÁVA TRENÉRA

MT Salzkammergut – Gmunden (AUT)

Datum: 4. 3. 2017

Kategorie: dorostenci/ junioři

Počet závodníků 1.JCBO: 4 z toho: 2 dorostenci
2 junioři

Počet závodníků SG: 1 z toho: 1 dorostenci

Trenéři: Dušan Koza, Roman Martínek

Hodnocení:

Turnaj  se  konal  v prostorné,  moderní  víceúčelové  sportovní  hale  na  pěti  tatami.
Turnaje se zúčastnili závodníci z Rakouska, Polska, České republiky, Estonska, Chorvatska,
Slovenska, Rumunska a Francie. Jednalo se o velmi kvalitní mezinárodní turnaj, na kterém se
naši závodníci velmi výrazně, po dobrém výkonu, prosadili na bodovaná místa.

Turnaj  v našich  kategoriích  byl  ukončen  v 17.00  hod  a  mohli  jsme  vyrazit  na
pětihodinovou cestu domů.

Pořadatelé nám čestně a upřímně vrátili naši pohostinnost na turnaji ČP v Ostravě a
chovali se k nám velmi vřele a pohostinně.

Dorostenci/dorostenky 1.JCBO:

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění
Adéla Martínková -70 3/0 1.
Ondřej Chlopčík -81 4/0 1.

Junioři/juniorky 1.JCBO:

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění
Kristýna Polášková -63 1/1 3.
Tomáš Pustějovský -90 1/2 4.
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1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

Dorostenci/dorostenky studenti SG Ostrava:

Jméno Příjmení Hmot.
kategorie

výhry/prohry umístění

Alžběta Škrobánková -57 1/2 5.

Hodnocení jednotlivců:

Adéla Martínková:

Adéla šla opět velmi dobrý turnaj a zopakovala dobré výkony z předchozích turnajů v Bánské
Bystrici a Ostravě. Do finále si došla přesvědčivě. Tam narazila na reprezentantku Rakouska,
Hunger,  která  se  prezentuje  velmi  dobrým judem.  Přesto  Adéla  šla  do  utkání  odhodlaně
zvítězit.  V prvních minutách šla velmi aktivně a soupeřku k ničemu nepustila,  naopak její
útoky zaváněly hodnocením. Po nevydařeném útoku soupeřky velmi dobře zareagovala, měla
snahu o podtočení, ale soupeřka se opřela o zátylek a plnou váhou se přes něj přetočila. Nic
jiného než hansoku make nemohlo  následovat.  Adéla  se právem mohla radovat  z prvního
místa. Gratulace k výkonu i umístění. Velmi dobrá práce!!!

Ondřej Chlopčík:

Ondra po dvou předešlých turnajích, kde v obou stanul ve finále, velmi zvedl své sebevědomí
a to se odráží na jeho výkonu. Pere se teď prostě velmi dobře, dravě, reaguje na vývoj utkání.
Dokáže se akrobaticky vytočit z techniky soupeře na nebodovaný pád.
Ve finále si moc hezky počkal na nástup soupeře a toho následně využil na krásný kontra
chvat Sasae curi komi aši. Radost z vítězství byla obrovská a velmi zasloužená. Velmi dobrý
výkon!!! Gratulace k vítězství a také k předvedenému výkonu.

Alžběta Škrobánková:

Svým stylem boje své soupeřky nijak nepřekvapila, nedokázala scorovat až na jeden moment,
kdy krásně hodila na wazari Soto maki komi.  Přesto i to bylo na vítězství  v utkání málo.
Jedno vítězné utkání bylo na medaili v turnaji málo.
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1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

Kristýna Polášková:

Kristýna sice pěkně shodila pár kilo do své váhy, za což zaslouží pochvalu. Ale pořád je vidět
tréninkové manko, které loni nasbírala. Je potřeba ještě chvíli trénovat a bude to lepší. Věřím,
že  konečné  třetí  místo  po  jednom  vyhraném  utkání  Kristýnu  nakopne  k ještě  většímu
tréninkovému úsilí, na které jsme byli zvyklí před léty. Gratulace k bronzové medaili.

Tomáš Pustějovský:

Tomáš  šel  utkání  skupinou  každý  s každým,  kde  první  utkání  zvítězil  v golden  score.
Ve druhém utkání prohrál a ve třetím se nešťastně zranil na palci pravé nohy. Tím pro něj
turnaj skončil. Věříme a přejeme brzké uzdravení a nastoupení tréninku.

Závěrečné hodnocení turnaje:

Cíl a záměr splněn. Skvělá generálka před reprezentačním turnajem EP Záhřeb (CRO), kde
nás budou v termínu 11. – 12. 3. reprezentovat pod hlavičkou reprezentačního výběru Adéla
Martínková, Ondřej Chlopčík,  Zuzana Janiczková a Radek Rýpar. Přejeme a držíme všem
naším reprezentantům v dalším kvalifikačním boji o Mistrovství Evropy a Mistrovství světa
mnoho zdaru.

V Gmundenu: 4. 3. 2017 Zpracoval: Dušan Koza, Roman Martínek
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