
Evropský pohár Gyor (starší žáci, žačky) 

Zpráva trenéra: 

Datum: 15.6- 16.6.2013 

Místo: Gyor ( Maďarsko) 

Trenéři: Dušan koza, Radislav Borbély, Roman Martínek 

Závodníci: 

Kateřina     Macháčková  36kg  3zápas  2výher  1prohra 2.m 

Nikola        Šimková  44kg  1  0  1  bez 

Petra          Stachová  48kg  3  1  2  7.m 

Adéla         Martínková  52kg  3  1  2  5.m 

Radek       Rýpar  36kg  3  2  1  2.m 

Patrik     Franek   46kg  1  0  1  bez 

Jakub     Večeřa   73kg  4  2  2  7.m 

Sotirius Pupakis   66kg  1  0  1  bez 

Michael   Raška   81kg  3  3  0  1.m 

 

 

Hodnocení turnaje: 

Jednalo se o velice kvalitní turnaj evropského formátu. Organizace turnaje byla pojata velmi profesionálně. 

Technické zázemí a řízení turnaje bylo na úrovni podobných turnaju v kategorii dospělých. Myslím, že to na všechny 

naše závodníky velmi zapůsobilo a museli si to společně s námi pěkně užít. 

Celkem se zúčastnili zástupci 9. Evropských zemí, a to: Polska, Chorvatska, Gruzie, Srbska, Česka, Rumunska, 

Německa, Rakouska a samozřejmě domácí Maďaři. 

Turnaj byl rozdělen do dvou dnů, což bylo na jednu stranu složité na organizaci a logistiku při dopravě, na druhou 

stranu byl turnaj velmi plynulý a svižný. Probíhal na třech moderních tatami zabarvených do Olympijských barev 

červená- žlutá .  

Na turnaji bylo povoleno podle místních pravidel prakticky všechno. Mohlo se také páčit a škrtit. Taktéž dělat strhové 

techniky a kontra chvaty. Povoleny byly i techniky z kolen. S tím to si naši závodnici velmi lehce poradili, prostě se 

přizpůsobili a prali se podle toho. Myslím, že v tomto nebyl problém. 

Rozhodčí byli velmi nestranní a nadstandardně dobří. Nevšiml jsem si tam jediného zaklopýtnutí, či nějakého 

nespravedlivého verdiktu z jejich strany. 

Ještě taková turnajová perlička : 



 Turnaje se zúčastnilo také reprezentační družstvo Gruzie. Všichni jejich členové nastupovali výhradně v černých 

páskách . Prostě to asi neřeší . Podle mě tam mají jen dva pásky, bílý a pak černý. Jiný kraj, jiný mrav. 

 

 

 

 

Hodnocení jednotlivců: 

Radek Rýpar (JC Závišice) 

-Nechifor (ROM) : výhra , Tani Otoši- ipon 

- Herkner (HUN) : výhra, deaši harai – juko,  

-Fulop (HUN) : finále, prohra- škrcení za límec 

Radek se pral nádherně. Předvedl rychlé a technické judo. Prezentoval se dobrou aši wazou a stabilitou při útocích 

soupeře. Radek prostě nepadá!!! Což je moc dobře. Ve finálovém utkání narazil na jemu dobře známého Fulopa a 

bohužel jsme nezvládli dobře se připravit na úvod utkání, kde se Radek nechal ihned v úvodu utkání překvapit 

perfektně nasazeným škrcením. Přesto získané druhé místo je po výborném výkonu velmi hezké. Gratuluji  

Kateřina Macháčková: 

-Kardos (HUN) : výhra ouči gari- juko 

-Antoneac(ROM) : výhra o soto gari – juko 

-Kolbusz(POL) : finále , prohra 2x šido-pasivita,Ude hišigi muži gatame- ipon 

Kačenka byla kouzelná , prala se strašně krásně!!! Měla velmi silné soupeřky, také mezinárodně to měla velmi 

pestré. Dobře dokázala bojovat o úchop, neděla žádné veliké chyby v podobě předklánění, neaktivity, neútočení 

apod. Naopak, bojovností soupeřky převýšila a po zásluze krásnými hody i porazila. Jen finále bylo nad naše síly. 

Vůbec, ale vůbec to nevadí. Jdeme dále. Musíme trénovat a postupně se zlepšovat a být trpěliví a pracovití. Gratuluji 

k medaili a krásnému výkonu. 

 

Nikola Šimková (SKP Ostrava): 

- Lapaczinska(POL) : prohra kouči gary- wazari 

Nikolka promarnila fantastickou šanci porazit velmi kvalitní Polku. V první minutě spadla na wazari. Pak začala tlačit a 

hodila soupeřku na juko. Následně ji chytila do ukázkového držení kesa gatame. To byl nádherný moment. Rozhodčí 

vyhlásil osae komi a situace bylo velmi nadějná. Jenže, Polka dělala přesně to, co se má v této situaci dělat a není to 

nic světoborného , prostě chtěla za každou cenu utéct. A to se jí také povedlo chycením Nikolčiny nohy. Nikolko, to 

se ale nesmí stávat!!! Kesa gatéme se musí udržet!!!  

Petra Stachová ( SKP Ostrava) : 

-Dormenaunu (ROM) : výhra škrcení za límec 

- Kiss (HUN) : prohra, ude hišigi žuži gatame 



-Szabo(HUN) : prohra, goši gumma –ipon 

Petra se mi také velmi líbila. Jednou vyhrála krásným rychlým škrcením. Další utkání se praha také velmi hezky, ale 

bohužel to na vítězství nestačilo. Jedna věc v které Petra často zaostávala byl boj o úchop a aktivita po získání 

uchopu. 

Patrik Franek : 

-Vrabe(ROM) : prohra tai otoči- juko, osae komi-ipon 

Patrik se nechal překvapit ihned v úvodu utkání. Vybral si doufám začátečnickou daň a příště už to bude lepší. 

Kvality Patrik mnohokráte prokázal na všech možná´ých turnajích. Tady to navyšlo. Je třeba se poučit. Viděl, jak to 

funguje a co se pro to musí ještě zlepšit. Nemám o Patrika v tomto strach.  

 Michael Raška : 

 

 Jeho osobák Harai goši s perfektním přechodem do ne waza, s kterým drtil své soupeře. Není co vytknout, snad jen 

k Harai goši přidat ještě 1 nebo 2 stejně dobře vyladěné techniky !!! Super výkon. 

 

 

 

Adéla Martínková :  

 

V prvním zápase narazila na kvalitní Polku Szymanskou ( pozdější vítězka ), s kterou po ustrašeném výkonu prohrála 

za 15s. V opravách porazila Maďarku Iváncsicsovou na 2 wazari a poté si poradila i s českou reprezentantkou 

Vilímkovou, kterou upáčila. V boji o 3.místo narazila na další polku Gajowskou, kterou mohla porazit, ale prohrála na 

juko, kdy si nepohlídala klekanou seoi nage. Vzhledem k tomu, že je prvním rokem starší žačka, jde o dobrý výsledek. 

 

 

 

Sotirius Pupakis: 

 

 Po dobrém začátku, kdy porazil Chorvata Stupala na krásné O soto gari nastoupil k dalšímu zápasu s Maďarem 

Némethem. Tento zápas vůbec nezvládl a po špatném výkonu pro něj dobře rozjetá soutěž skončila. Tato váha mu 

perfektně sedí a je v jeho silách si ji udržet. Apeluji na zlepšení fyzické kondice, která je žalostná !!! 

 

Jakub Večeřa : 

 

Toto nebyl Kubův den. Scházela větší kondice a nenastoupil téměř do žádného chvatu. V prvním zápase prohrál na 

šido v Golden skore. Ve druhém lehce porazil přechodem do držení Chorvata. V dalším boji se opět projevily jeho 

nedostatky v kondici a opět prohrál na šido v GS.   

 

 

Závěrečné zhodnocení turnaje: 

Dovolte abych hned v úvodu závěrečného slova poděkoval našemuMoravskoslezskému krajskému svazu juda, 

který se společně s RVŽ Ostrava a naším 1.JCBO podílel na finančním přispění na tuto akci. Veliký dík patří hlavně 

předsedkyni KrSju paní Mgr.Štefánikové. Děkujeme. 



Turnaj nám ukázal, jakým směrem se nese Evropské žákovské judo. Bylo také vidět, že jsme schopni v mnoha 

případech držet krok s nejlepšími. Na druhou stranu nám odhalil určité nedostatky, které zatím máme a co bychom 

měli zlepšit. 

Určitě se jedná hlavně o okamžitou aktivitu po vyhraném boji o úchop. Tam jsme často příliš dlouho čekali a soupeři 

nás v útoku předcházeli. Taktéž fakt, že utkání začíná ihned prvním hadžime ihned naostro, mnohé naše závodníky 

překvapil. 

Přesto tam nebylo nic, co bychom my, trenéři nečekali, či nevěděli jak s tím to do budoucna naložit a pokusit se to 

malilinko zlepšit. 

Určitě bych jednotlivé výsledky nepřeceňoval a na druhou stranu neocenil naše medailisty. Byl to krásný, kvalitní 

turnaj, který nás měl nasměrovat, vyzkoušet čeho jsme schopni a malinko otestovat. Rozdíly mezi dětmi nebyli nijak 

veliké, spíše se jedná o malé niance, které souvisí mnohdy s fyziologickým vývojem každého jednotlivce, než 

s nějakou rozdílnou sportovní kvalitou!!!  

 

Myslím si, že náš klub 1.JCBO a potažmo náš krajský výběr může mít hlavu hrdě zvednutou, protože si dovolím říci, že 

jsme na turnaji hrdě obstáli a naše výsledky mluví jen pro nás. 

Turnaje se také z našeho kraje zúčastnil Adam Sieber ze Slezanu Opava , který obsadil páté místo ve váze do 60kg. A 

Alžběta Škrobánková taktéž z Opavy. Oba byli ve výběru reprezentace ČR, který se turnaje také samostatně účastnil. 

Gratulujeme. 

 

V Ostravě 23.6.2013                                                                  Dušan Koza, zodpovědný tr.st.žáku 1.JCBO 

                                                                                                          Roman Martínek, Radislav Borbély 

 

 

 


