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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

EP Bielsko Biala – Sczsyrk (POL) 
 
 
Datum: 2. 10. - 4. 10. 2020 
   
Kategorie: dorostenci/dorostenky  
 
Počet závodníků 1.JCBO: 4  z toho:  1 dorostenka 
     3 dorostenci 
 
Trenéři: Dušan Koza, Jiří Svitič 
 
 
 
 
Hodnocení turnaje: 
 
 Po delší době se zase uskutečnil turnaj evropského poháru. Tentokráte hostitelskou 
zemí bylo Polsko.  
 Turnaje se zúčastnili reprezentanti 6 zemí (Polsko, Litva, Estonsko, Belgie, Česká 
republika, Slovinsko). 
 
 Tereze Václavkové se povedlo dostat po dvou vyhraných utkáních na ippon (tani 
otoši, ude hišigi žuži gatame) do finále turnaje, což byl obrovský úspěch. Ve finále po dobrém 
začátku utkání, špatně načasovala techniku sumi gaeši, dostala se pod soupeřku na záda a 
nechala se udržet na kesa gatame. Smolný a trošičku zbytečný moment, jelikož soupeřka byla 
hratelná a opticky to v postoji bylo vyrovnané. 
 Přesto se jedná o skvělý výsledek a Tereze musíme zaslouženě pogratulovat. 
  
 Tímto výsledkem a předvedeným výkonem byla reprezentačními trenéry 
nominována na ME dorostenců, které by mělo proběhnout 1. 12. 2020 v Lotyšsku. 
Gratulujeme! 
 
 Tomáš Meixner do turnaje vkročil moc pěkným výkonem a v těžkém utkání porazil 
reprezentanta Belgie. V dalších utkáních ovšem nedokázal na svůj prvotní výkon navázat a do 
bojů o medaile tak nezasáhl. Přesto se Tomáš prezentoval sympatickým výkonem. 
 



 1. Judo club Baník Ostrava, z.s. 

 
 
J. Misky 71/11, Ostrava 30, 700 30  č.ú. 1659796339/0800 
IČO: 27015891  www.1jcbo.cz 
DIČ: CZ27015891  info@1jcbo.cz 

 Dominik Motyka a Jiří Lindovský se v turnaji neprosadili. Nepředvedli ani jeden 
své maximální možnosti. Předváděli opatrné judo bez rvavosti, agresivity a naučených 
dovedností z tréninku. Až přespříliš se nechali svázat silou turnaje a asi názvem Evropský 
pohár. Myslím, že v tomhle je to úplně zbytečné!!! 
 
dorostenci/dorostenky 1.JCBO: 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Tereza Václavková -57kg 2/1 2. 
Tomáš  Meixner -60kg 1/2 7. 

Dominik Motyka -81kg 0/2 bez 
Jiří Lindovský -66kg 0/1 bez 

 
 
V Ostravě: 15. 10. 2020    Zpracoval: Dušan Koza 


