
MT OLOMOUC – Pohár nadějí 

Datum:  30. 1. 2016 

Trenéři:  Dušan Koza, Roman Martínek 

 

Závodníci U 18 1.JCBO: 

Jméno  příjmení  celkem  výhra  prohra  umístění 

Adéla  Martínková     70kg 3  2  1  3.místo 

Eva  Ondrašíková  +70kg 4  1  3  4.místo 

Tomáš  Pustějovský     90kg 4  4  0  1.místo 

Ondřej  Chlopčík         73kg 6  4  2                5.místo 

Petr  Kocman          60kg 3  1  2  9.místo 

Jan  Blažej          60kg 1  0  1  bez. 

Viktorie  Kuncová         44kg 3  1  2  2.místo 

Kristýna Ďurinová       57kg 3  1  2  7.místo 

 

závodníci U 18 studenti SG: 

 

Alžběta  Škrobánková(Slezan Opava) 57kg zápasů 5 Výher 4 proher 1 umístění 3.místo 

Radek  Rýpar (Judo Závišice) 55kg    4             2              2       5.místo 

Andrej  Schindler (Slezan Opava) 66kg    3              1  2       9.místo 

Tomáš  Hanzel (Baník Karviná)    66kg    1              0              1                 bez 

 

 

Závodníci U 23 1.JCBO: 

Lukáš  Selecký      66kg  4  2  2  5.místo 

 



Závodníci U 23 studenti  SG: 

Ondřej  Mičan (TJ Ostrava)     73kg    1                       0              1           bez. 

 

 

 

Hodnocení pořadatele: 

Turnaj probíhal v moderní hale na čtyřech tatami. Turnaje se účastnili závodníci z České republiky, 

Slovenska a Polska. Turnaj měl dobrou organizaci a byl ukončen někdy kolem 18. Hodiny. 

 

Hodnocení závodníků: 

Z našeho pohledu se jednalo o přípravný turnaj, který měl být tréninkovou přípravou před 

nadcházející sezonou. Tento turnaj to vše splnil beze zbytku. 

Výborným výkonem se v turnaji prezentoval Tomáš Pustějovský. Svoji kategorii vyhrál a předvedl 

velmi hezký projev, vzorové nasazení a bojovnost. Což bylo opravdu potěšující, je zlepšení 

technického projevu a rozšíření zásobníku technik, kterými dokázal Tomáš bodovat.  Čtyři vyhrané 

utkání a skalp reprezentanta Kittlera jistě všechny kolem Tomáše moc potěšilo, včetně nás trenérů. 

Holky Adéla Martínková a Bětka Škrobánková skončily shodně na třetím místě, kde Bětka vyhrála 

dokonce čtyři utkání, což nebývá v kategorii holek až tak běžné. I toto svědčí o pěkném početním 

obsazení v turnaji. Také Bětka tradičně, předvedla houževnaté judo s vůli po vítězství.  

Také Adéla šla v turnaji velmi hezky. Trošku s odstupem mrzí zbytečná prohra s Polákovou s Jablonce. 

Po třetí s ní prohrála rozdílem jediného šida. Už by to mohlo stačit, je potřeba se z toho poučit a 

v dalším vzájemném duelu nepříznivé skóre začít otáčet. 

Přesto obě holky zúročili svoji poctivost a po zásluze si odvážejí pěkné umístění. 

Ondřej Chlopčík s Radkem Rýparem šli moc pěkný turnaj. Chlopča 4. výhry, které měli svoji 

vypovídající hodnotu a Radek 2. výhry  s těžkými soupeři, kde nestačil pouze na dva reprezentanty 

Slovenska. Chybělo malinko a oba mohli vést medaile. S předvedeným výkonem a nasazením jsem byl 

moc spokojen. Věřím, že v dalším turnaji se již prosadí na medailové umístění. 

Viktorka Kuncová šla tři utkání s jednou závodnici, kde první utkání velmi pěkně a s přehledem 

vyhrála. Také v dalších dvou vzájemných duelech, šahala po vítězství, v obou měla nasazené osae 

komi, bohužel nedokázala udržet. A v obou nakonec prohrála. Bude to chtít ještě trošku trpělivosti a 

také nabrat trošku sílu. Pak se úspěch jistě dostaví. 

Všechny ostatní členy naší výpravy, kteří nebodovali podle svých představ bych chtěl nabádat 

k trpělivosti a pracovitosti. Lepší umístění se jistě brzy dostaví v dalších turnajích. Jen je potřeba 

poctivě na sobě pracovat a dát tomu čas. Tréninkový proces člověka je něco jiného než jít a opravit 



zkažené auto. Tento výkon je vidět hned!!! Tréninkový proces jedince je zdlouhavý a často jsou 

výsledky na povrchu až po delším čase. 

V kategorii U 23 nás reprezentoval jediný závodník Lukáš Selecký, který se umístil po dvou výhrách a 

dvou porážkách na konečném pátém  místě. Výkon to jistě nebyl přesvědčivý, jelikož Lukáš měl 

ambice a svoji kvalitu jít až do finále. Ale v turnaji se mu vůbec nedařilo. V první porážce upadl 

Vydrovi na ukázkovou uči matu, kdy staticky vyčkával a soupeř ho dokonale zaskočil krásně 

provedenou technikou. V zápase o třetí místo si nepohlídal útok Buriánka sumi gaeši a taktéž upadl 

na ipon. 

V neděli po turnaji proběhl velmi kvalitní tréninkový sraz, kterého jsme se samozřejmě účastnili. 

Proběhli dvě tréninkové fáze, kde v první bylo deset minut randori ne waza a osm randori tači waza. 

V druhá fáze probíhala velmi podobně, patnáct minut randori ne waza a šest randori tači waza. 

Během tréninkového srazu se nikdo nezranil a příprava to byla v mezinárodní konkurenci dokonalá. 

 

  

 

V Ostravě 5. 2. 2015        Dušan Koza  

 

 


