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MT a VT Francie  
 
 
Datum:                                               20.-25.9. 2019  
 
Kategorie: starší žačky 
 
Počet týmů 1.JCBO: 1 
 
Trenéři: Boháčová M. 
 
Celkové umístění:    2. místo 

 
Jmenný seznam:     
 
40 kg    Silvie Rapčanová, Alexandra Bláhová 
44 kg    Veronika Čechová (Slezan Opava) 
48 kg    Alice Rapčanová 
52 kg    Charlotte Bukovjanova 
57 kg    Pavla Vavřínová 
 
 

jméno umístění výhry prohry remíza 
Silvie Rapčanová 2. 4 0 1 

Alexandra 
Bláhová  

2. 0 0 0 

Veronika 
Čechová 

2. 4 2 0 

Alice Rapčanová 2. 2 2 1 
Charlotte 

Bukovjanova 
2. 2 3 0 

Pavla Vavařínová 2. 5 0 0 
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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

 
V pátek 20.9. jsme vyrazili s týmem holek ročníky 2006/2007 na turnaj do vzdálené 

Francie. Z důvodu zranění Alex a Pavly jsme narychlo domluvili Verču Čechovou z blízkého 
opavského klubu, kterému za půjčení Verčy DĚKUJEME. 
 Po celodenním cestování jsme se v noci dostali do rodin a šli spát. V Sobotu jsme 
absolvovali trénink s Rouenem a Italkami, který byl speciálně připravený pro závodnice.  

V neděli přišel náš hlavní den, kdy se v kategorii minim girl team, sešlo osm týmů. Ty 
byly rozděleny do dvou tabulek (pool systému). V základních kolech jsme bojovali s týmy z 
Francie, Italie a Chorvatska. Z tabulky jsme postupovali z prvního místa a v semifinále nás 
čekal zápas s Francií. Semifinále skončilo na zápasy nerozhodně 2:2 se shodným bodovým 
skóre. Přišlo na řadu losování zápasu, který rozhodne o postupujícím do finále. Zde nastoupila 
Verča, která se utkala znova se soupeřkou, se kterou v předchozím zápase prohrála. Verča 
vzala zodpovědně do svých rukou svojí druhou šanci a dokázala svou bilanci otočit a krásně 
vyhrát opakovaný zápas.  

Ve finále jsme se utkali s o třídu lepšími Italkami. Měli jsme výhodu posledního 
zápasu, kdy Italky neměli 57čku… Po výhře Silvy nad velice dobrou soupeřkou jsme vedli 
2/0 a stačila jedna výhra a finále by bylo naše. Bohužel se tento happyend nekonal, protože 
skvěle bojující závodnice ve váze 44 kg, 48kg a 52kg měli nad námi větší převahu a skóre 
otočili ve svůj prospěch.  
 
Po finálovém zklamání, které bylo v týmu znát, protože holky opravdu chtěly vyhrát a žádná 
z nich nic nepodcenila a bojovaly všechny jako lvice, mohu říci, že jsme dokázaly předvést 
vítězné utkání a bojovat jako jeden tým, který byl v ten den pro mne nejlepší. 
 
Děkuji holkám za skvělý pobyt v Rouenu a jsem ráda, že jsem mohla tento PINK TEAM 
VÉST.  
 
V Ostravě: 1.10.2019                                                  Zpracoval: Boháčová 
 


