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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

MT Varšava Judo Open 2018 – Varšava (POL) 
 
 
Datum: 28. - 30. 9. 2018   
 
Kategorie: dorostenci/ junioři 
 
Počet závodníků 1.JCBO: 9  z toho:  6 dorostenci 
     3 junioři 
Počet závodníků z jiných klubů: 2  z toho:  2 junioři 
 
Trenéři: Dušan Koza, Roman Martínek 
 
Hodnocení: 
  

Jak říkají sami organizátoři v propagačních materiálech, že se jedná o TOP  klubový 
turnaj Evropy, bylo toto  naplněno beze zbytku. Účast 32 států světa a několika stovek klubů 
svědčí o velikosti a úrovni tohoto turnaje. 
 Organizačně byl turnaj zvládnut i v počtu cca 1850 závodníků velice solidně. Turnaj 
probíhal na deseti tatami v prostorné sportovní hale Torwar. 
 Jediná moucha, která mne zaujala, byla situace při vážení jednotlivých závodníků, kde 
pořadatelé vybrali místnosti v úzké chodbě hotelu vedle recepce, kde v malých místnostech 
probíhalo vážení několik hodin v těžkých klimatických a prostorových podmínkách. 
 Jinak ovšem skvělý turnaj, kde věřím, v dalších letech budeme pravidelnými 
účastníky. Kdo nejezdí do Varšavy na Waršwa Judo Open a do Ostravy na Grand Prix 
Ostrava, jako by nebyl!!!  
 Bylo velmi dobře, že jsme se jako klub prosadili na medailové umístění a to díky: 
 
  Tomáši Pavlicovi, který ve váze +90kg zvítězil  
  Markétě Čerchlové, která ve váze +70kg skončila na místě druhém. 
  
Dorostenci/dorostenky 1.JCBO: 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Tereza Václavková -52 0/1 bez 

Markéta Čerchlová +70kg 3/1 2. 
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Štěpán  Tycar -60kg 0/1 bez 
Filip Malaczynski -55kg 3/2 9. 

Tomáš Meixner -50kg 1/1 Bez 
Tomáš Pavlica +90kg 3/0 1. 

 
Junioři/juniorky 1.JCBO: 
 

Jméno Příjmení Hmot. 
kategorie 

výhry/prohry umístění 

Matěj Silvestr -81kg 0/1 bez 
Adéla  Martínková -70kg 2/2 5. 

Kristýna  Polášková -63kg 1/1 bez 
 
Junioři/ juniorky SG Ostrava: 
 

Jméno Příjmení Hmot. 
kategorie 

výhry/prohry umístění 

Radek Rýpar -60kg 0/1 bez 
Lucie Kochová -57kg 0/1 bez 

 
 
Hodnocení jednotlivců: 
 
Tomáš Pavlica: 
 Tomášovi se podařilo tento velice prestižní turnaj, který má v Evropě zvuk, vyhrát, 
což je jistě veliký výsledek, který věřím, že Tomáše nakopne do další poctivé práce. Věřím, 
že mu zvedne sebevědomí, ale doufám, že ne zase až přespříliš. Je potřeba zůstat i nadále 
nohama na zemi. V turnaji šel Tomáš celkem s přehledem, dával najevo svoji výškovou 
převahu před podsaditými soupeři a dobře se dostával do výhodného úchopu, ze kterého pak 
ihned útočil. I když v prvním utkání mě zvedl ze židle dvěma šidy za třicet sekund za 
vyšlapování ze zápasové plochy! Pak po zlepšeném výkonu všechny utkání vyhrál před 
časovým limitem na ippon. 
 Ani ve finálovém bloku se nenechal zaskočit ceremoniemi kolem finále, situaci zvládl 
a svého o dost těžšího soupeře po hodu na kouči gari v následné steči uškrtil. 
 Gratulace k prvnímu místu je zde zcela určitě na místě. 
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Markéta Čerchlová: 
 Také Markétě se podařilo postoupit do finále, před kterým musela vyhrát 3 utkání. 
Také ona v turnaji předvedla velice solidní výkon, podpořený dobrou kumikatou a konečně 
nepadala na kde co, ale dokázala útoky soupeřek ustát. Když to podpořila dobrou prací 
rukama ve fázi hodu, najednou začala i házet, což bylo naprosto skvělé. 
 Finále bohužel již nezvládla, kde narazila na výkonnostně odlišnou soupeřku, na 
kterou nic nevymyslela a zápas pro ni rychle skončil. 
 Přesto je tato medaile fantastická a taktéž věřím, že motivační do další náročné práce. 
Její 100% docházka a 100% letní příprava začínají nést první plody. 
Gratulujeme k zisku stříbrné medaile. 
 
Filip Malaczynski: 
 V jeho váhové kategorii, už to je trošku jiné kafe. Na vítězství bylo třeba zvítězit 
v sedmi utkáních. Filip vyhrál tři s velmi kvalitními soupeři. Na další dva bohužel nestačil a 
z turnaje byl vyřazen. Umístil se tak na konečném 9. místě. Filip předváděl své rvavé judo, 
které je ovšem ještě někdy trošičku neučesané a fyzicky taky ne vždy na soupeře stačí. Chce 
to ještě trošičku času v poctivém tréninku. 
 
Tereza Václavková: 
 Tereza hned v úvodním zápase prohrála s velice šikovnou polskou judistkou, která jí 
bohužel dále v turnaji nevytáhla. Kde se nechala okontrovat po nástupu „napůl“ na tani otoši, 
možná ura nage. Je potřeba taky v turnaji a v randori dělat naplno! Něco napůl je vždy špatně! 
 
Štěpán Tycar: 
 Štěpán také hned svůj úvodní duel prohrál po chybě, kde po útoku seoi nage se pod 
soupeřem protočil a zůstal ležet na zádech, čehož soupeř využil do přechodu osae komi. Až 
příliš je vidět tréninkové manko a neúčast na pravidelné tréninkové přípravě. 
  
Tomáš Meixner: 
 Tomáš je dříč a rváč. Také tady to předváděl v plné parádě. Vyhrál v prvním utkání na 
nádherné O goši bleskovým nástupem v pravém momentu. V dalším utkání, bohužel, na 
soupeře již nestačil a byl z turnaje vyřazen. 
 
Kristýna Polášková: 
 Kikina šla dobré zápasy. Troufám si tvrdit, že tak dobře, jak se prala ve Varšavě, jsem 
jí ještě nikdy neviděl se prát. Kvalita jejich soupeřek byla na vysoké úrovni. Od úvodního 
hadžime z ní sršela chuť a touha se rvát o vítězství. Po zvládnutém a vítězném prvním utkání 
na ippon v golden score, bohužel ve druhém zápase špatně vyhodnotila jeden moment, 
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reagovala trošičku zbrkle a rozhodčí to ohodnotili wazari v její neprospěch. Z turnaje byla 
následně vyřazena. 
 
Adéla Martínková:  

Dokázala jako jediná z juniorů postoupit až do semifinále, což je u ní po dlouhé době 
konečně dobrý výsledek. V SF svedla s polkou Tomczak velmi vyrovnaný souboj, pak trochu 
ukvapeně nastoupila do Seoi nage, kdy jí soupeřka povalila na záda a udržela. To se pak 
promítlo i v boji o bronz, kdy nesoustředěna vůbec nestačila na další polskou závodnici 
Jaskiewicz, kdy se po cca 20s  nechala hloupě upáčit a skončila bez medaile. 
 
Matěj Silvestr: 

Mates hned na úvod turnaje se utkal s holanďanem De Cloe. Prezentoval až zbytečně 
opatrným výkonem, což vedlo k tomu, že těsně před koncem upadl. Švéd jej následně 
nevytáhl do oprav a Mates se s turnajem musel rozloučit. 
 
Radek Rýpar: 

Radoš ve svém prvním utkání narazil na Švéda Hericssona, kdy se s ním pral velmi 
vyrovnaně. Až 3s před koncem utkání upadl na Ko uči gari a bylo hotovo. Švéd jej nedokázal 
vytáhnout do oprav. 
 
Lucie Kochová: 

Lucka v prvním kole prohrála s nakonec bronzovou polkou Obal, která ji následně 
vytáhla do oprav. V opravném utkání Lucka zaspala s Holanďankou Verhoef, která tohoto 
zaváhání dokázala dokonale využít a chvatem Uči mata poslala Lucku pod sprchy. 
 
 
 
 
V Ostravě: 2. 10. 2018    Zpracovali: Dušan Koza, Roman Martínek 


