
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

ZPRÁVA TRENÉRA

MT + VT Tyumen (RUS)

Datum: 5. – 11. 10. 2017

Kategorie: dorostenci/ dorostenky

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

Počet ostatních závodníků 2 z toho 2 dorostenci

Trenéři: Dušan Koza, Roman Martínek

Hodnocení:
Vydali jsme se na cestu do velmi vzdáleného ruského města Tyumen, které se nachází 

2 500 km východně od Moskvy v západní části Sibiře. Jednalo se o velice silný mezinárodní 
turnaj, kterého se účastnily jednotlivé kluby z 15 států světa, jen namátkou to byly kluby 
z Rakouska, Slovenska, Slovinska, Kazachstánu, Běloruska, Iránu, Finska, Francie, Ruska, 
Japonska a dalších.

Turnaj byl organizován ve velkém stylu. Finálový blok a další ceremoniály jako 
zahájení, či předávání medailí byly ve vysokém standartu.  

Součástí bylo také velmi kvalitní dvoudenní randori, kterého jsme se účastnili. Na 
tatami se sešlo na čtyřech trénincích cca 500  judistů a judistek. Pro naše mladé závodníky se 
jednalo o velmi cennou zkušenost s mezinárodní konkurencí. Velmi pěkně a snaživě k tomu 
přistoupili a snažili se makat, co to jen šlo. V tréninzích je musím všechny velmi pochválit. 
Pracovali jsme na kumi katě, na aktivitě, na práci rukama a na pohybu. Myslím, že pro 
všechny velmi poučné a určitě to něco přineslo do budoucna.

V soutěži jsme se nedokázali prosadit na medailové umístění. Páté místo získala 
Tereza Václavková, která dokázala zvítězit ve dvou zápasech a jedno vítězství v tabulce urval 
Filip Malaczynski. Ostatní se nedokázali prosadit ani v jediném utkání. Také celkové naše 
score 3 výhry, oproti 10 prohrám je neradostná.
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1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

Hodnocení jednotlivců, členů 1.JCBO:

Dorostenky:

Tereza Václavková -48kg 2/2 5. místo
Terezka dokázala první dvě utkání zvítězit. V prvním porazila na 

ipon v posedních sekundách na techniku O soto gari ruskou závodnici a v druhém závodnici 
z Kazachstánu na na ipon až v dramatickém golden score překrásným Harai goši. 
V semifinále na pozdější vítězku z Francie nestačila a hned v úvodu upadla na ipon. V utkání 
o třetí místo se snažila a bojovala, přesto v půlce utkání se jí nepodařilo uhlídat si loket a 
nechala si ho  upáčit.

Markéta Čerchlová +70kg 0/2 bez umístění
Markéta šla dvě utkání. Obě byly jako přes kopírák. Prohra 

v nevýrazné kumi katě, pasivní projev a upadnutí na ipon. Chtělo by to více dravosti, 
bojovnosti a síly.

Dorostenci:

Filip Malaczynski -50kg 1/2 bez umístění
V prvním utkání Filip domácího závodníka překvapil rychlou a 

velmi pohotovou Tomoe nage na ukázkový ipon. V dalším zápase s Kazachem již nedokázal 
na tento výkon navázat. V opravách pak už to byl nevýrazný výkon.

Štěpán Tycar -50kg 0/1 bez umístění
Štěpán toho moc neměl možnost ukázat. Hned v úvodním zápase 

prohrál a není vlastně co hodnotit.
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1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

Hodnocení ostatní závodníků:

Filip Durčák (B. Karviná) -50kg 0/2 bez umístění
Dvě utkání, dvě prohry. Jedna s ruským závodníkem, druhá 

s Kazachstáncem. Chyběla síla a větší bojovnost. Příliš zakřiknutý výkon.
Filip Hanzelka (Závišice) -60kg 0/1 bez umístění

Filipa znám jako bojovníka, tady to bohužel nepotvrdil. Příliš 
brzy byl z turnaje vyřazen.

V Ostravě: 24. 10. 2017 Zpracoval: Dušan Koza, Roman Martínek
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