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ZPRÁVA TRENÉRA 

MR mužů a žen 
Olomouc 

                     
 

Datum:       2.10.2021 
                              
Kategorie:   muži/ženy                     
                                                  
      
Trenéři:       Hvozdovič Miroslav, Koza Dušan 
                       
Hodnocení:  
 
Radek Rýpar: 
Radek nedal svým soupeřům žádnou šanci a potvrdil tak roli jasného favorita bez zaváhání. 
Své zápasy vyhrál před vypršením časového limitu. 
Matěj Silvestr:  
Dá se říci to samé na cestě do finále, Dudy z USK jej trochu více potrápil, nicméně hezkým 
iponem v GS se Matěj do finále probojoval. S olympionikem Klammertem svedl velice 
kvalitní, vyrovnaný duel, kdy až v samotném závěru podlehl na škrcení. 
Kristýna Polášková: 
Také Kristýna si počínala suverénně ve své váhové kategorii a tři souboje vyhrála před 
časovým limitem. Do rozhodujícího zápasu o titul s Lucíí Chytrou, kdy měla velice nadějný 
vstup, ale po kontroverzním rozhodnutí rozhodčích, nedokázala dovést zápas do vítězného 
konce. 
Tereza Václavková: 
Terka se postupně vrací do jarní formy, technicky a zejména silově rychle dohání pětiměsíční 
výpadek v tréninku a ve vítězných eliminačních zápasech a i v souboji o bronz si počínala 
přesvědčivě. 
V semifinále na úspěšnou reprezentantku Skalskou to ale ještě nestačilo. 
Filip Malaczynski: 
Filip se odepral výborné zápasy, hlavně porážka Kováře má svou hodnotu a páté místo na 
MČR seniorů je určitě pro Filipa úspěch. 
Markéta Čerchlová: 
Markéta má dlouhodobě potíže se zraněným loktem. Tréninkovou náplň absolvuje s velkým 
sebezapřením a taktéž i turnaje. Tentokrát si bohužel vybrala slabší den a po vyrovnaných 
zápasech se všemi soupeřkami nedokázala žádný úspěšně dokončit. 
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Jakub Vršek: 
Kuba předvedl to, na co má. Dokázal jeden zápas vyhrát svým oblíbeným kontrachvatem, na 
víc to ale nestačilo. 5.místo je jistě úspěch. 
Jirka Svoboda: 
Na Jirkovi se podepsala náročná úprava váhy, která nepřinesla kýžený výsledek. 
Ve vyrovnaném zápasu s Mravcem Jirkovi viditelně docházelo sil a v závěru neuhlídal nástup 
soupeře a se soutěží se rozloučil. 
Ondřej Šmatelka:  
No Ondra zjistil, že bez tréninku to opravdu na víc nebude. Nestíhal a prohrál hodně rychle. 
Pokud se bude chtít nadále účastnit MČR seniorů, musí se více účastnit tréninkového 
programu. 
 
 
 
 
 
 
 

JMÉNO VÁHA VÝHRA PROHRA UMÍSTĚNÍ  

Rýpar Radek -60 2 0 1. 

Vršek Jakub -60 1 2 5. 

Malaczynski Filip -66 2 2 5. 

Svoboda Jiří -73 0 1 Bez. 

Šmatelka Ondřej -73 0 1 Bez. 

Silvestr Matěj -100 2 1 2. 

Polášková Kristýna -57 3 1 2. 

Václavková Tereza -63 3 1 3. 

Čerchlová Markéta +78 0 3 4. 

 celkem 13 12  

 
 
                                                                                         Zpracoval: Miroslav Hvozdovič 

 


