
MT Budapešť 

Datum:  29.4 – 30. 4. 2016 

Trenéři:  Dušan Koza 

Závodníci 1.JCBO: 

Jméno  příjmení  celkem  výhra  prohra  umístění 

Adéla  Martínková        70kg  3  2  1  3.m 

Eva  Ondrašíková +70kg  4  3  1  3.m 

Viktorie  Kuncová 44kg  2  0  2  bez. 

 

 Studenti SG Ostrava: 

Alžběta  Škrobánková 57kg  4  2  2  7.m 

Tomáš  Hanzel  66kg  1  0  1  bez. 

Andrej   Schindler 60kg  1  0  1  bez. 

 

Další závodníci Mskr: 

Helena  Szokalová +70kg  4  2  2  5.m 

  

 

Hodnocení turnaje: 

Turnaje se účastnilo mnoho klubů z mnoha zemí Evropy. Mohli jsme tak být svědky a součástí velmi 

silného mezinárodního turnaje v maďarské metropoli. Turnaj byl na šesti tatami a jelikož přijelo 

opravdu mnoho závodníků, byl to také časově a organizačně velmi náročný turnaj, který pořadatelé 

ne až tak dobře zvládali. Přesto to byl velmi kvalitní turnaj, který nás velmi dobře prověřil v mnoha 

směrech. Věřím, že to bylo poučné také pro naše závodníky a malinko si šáhnou do svědomí, jestli 

opravdu tréninkové přípravě dávají potřebné. 

 

 

 



Hodnocení závodníků: 

Adéla Martínková: 

 Adéla získala opět po roce velmi cennou a zaslouženou medaili. Zaváhala pouze na kratičký okamžik 

v úvodu druhého utkání s domácí závodnicí, kde si nepohlídala úplný začátek utkání a hned s prvního 

úchopu, kdy Adéla nesmyslně zatlačila bez úchopu do soupeřky, upadla na wazari ( seoi nage). I když 

ve zbytku utkání byla lepší a ukázkově bojovala velmi pěkně už získané hodnocení juko(tani otoši) na 

výhru nestačilo. 

V boji o medaili nedala soupeřce příliš šancí a dvěma juky( o soto gari, soto maki komi) vyhrála. 

Adéla hned v tomto týdnu bude reprezentovat s výběrem ČR na turnaji Evropského poháru 

v Rumunsku. Snad se jí tam bude dařit stejně dobře a získá jednu z medailí. 

Gratuluji k pěknému a sympatickému výkonu!!! 

Eva Ondrašíková: 

Eva doslova vybojovala svůj dosavadní největší sportovní úspěch. Získala po zásluze bronzovou 

medaili, když dokázala postupně zvítězit ve třech utkáních. V boji o bronz bodovala v posledních 

sekundách zápasu a to se cení. Možná s odstupem mrzí totální zkrat ve druhém utkání, kde stejně 

jako Adéla upadla v úplném úvodu na ko soto gake na ipon.  

Ponaučení pro obě to snad do budoucna bude a už si to holky pohlídají. 

Gratulace k medaili. 

Viktorie Kuncová: 

Viktorka jela na zkušenou. Je dobře, že se dostala do oprav. V prvním kole narazila na vítězku váhy a 

zároveň maďarskou jedničku. V opravách nestačila na judistku z Ukrajiny. Ještě nás čeká hodně práce 

a píle, pokud se chce Viktorka prosadit také na mezinárodní scéně.  

Alžběta Škrobánková: 

Bětka měla ospalý úvodní zápas s Maďarkou, kde prohra na dvě šida byla tvrdou realitou. Bětka byla 

málo důrazná, neprosadila se absolutně v úchopu a zápas tak nějak odchodila. Zvýšené úsilí 

v poslední minutě je v takovém turnaji s takovou soupeřkou velmi málo. Pozitivně však hodnotím 

Bětčino probuzení v repasážích, kde jsem viděl a cítil už úplně jiné odhodlání. Dvě výhry v řadě pak 

byli něco úplně jiného než v prvním utkání. To už byla Bětka bojovnice, jak ji známe. Přesto na lepší 

než sedmé umístění to nestačilo.  

Helena Szokalová: 

Helenka je judistkou DDM Třinec, se kterým velmi úzce spolupracujeme dlouhá léta a byli jsme rádi, 

že i tentokráte jsme jim mohli nabídnout naše volné kapacity. Měla s námi odcestovat ještě Zuzka 

Janiczková, kterou ale skolila nemoc. 

Helenka vyhrála své dva úvodní duely a mířila k velkému úspěchu. V semifinále ale neuspěla a o 

medaili tak bojovala s naší Ondrašíkovou.  V něm těsně vedla, ale v samotném závěru se nechala po 



nevýrazném nástupu skontrovat na tani otoši a bylo po medaili. Myslím, že to Helenku hodně mrzí a 

to právem, jelikož to bylo úplně zbytečné a přišla tím o dobré umístění. 

Tomáš Hanzel, Andrej Schindler: 

Zhodnotím je společně, jelikož oba se prali velmi podobně. Oba velmi odevzdaně prohráli své boje o 

úchop. Po pár sekundách boje to vzdali, nechali soupeři volný prostor, ať si chytne, to co potřebuje, 

ohnuly své hřbety a čekali na popravu. Přišla po zásluze velmi brzy!!! Turnaj tím pro ně skončil. 

Není přece možné takto bojovat, takto se prezentovat. Je potřeba se v boji o úchop vydat, nejen 

fyzicky, ale také psychicky. Je to boj dvou mozku, dvou osobností, dvou vůlí, dvou tužeb!!!  Víme 

přece dobře, že dobrý a kvalitní boj o výhodný úchop je základ celého moderního juda. Bez toho to 

nejde. Kdo vyhrává tuto část utkání, bývá obecně vítězem. Takto je potřeba na judo nahlížet a takto 

ho chápat. 

 

Závěrečné hodnocení: 

Judo jako olympijský sport dělá neustále obrovské pokroky směrem vpřed. Cítíme a vidíme, že 

konkurence je obrovská a počet závodníků neustále roste všude v celé Evropě. Popularita juda stoupá 

a to je dobře. 

Naše tréninkové úsilí a touha po úspěchu tady ovšem často naráží na tvrdou realitu. Na lépe 

motivované borce, na větší zápal, zarputilost a maximální touhu zvítězit a stát se šampionem. Za tím 

vším stojí obrovské tréninkové úsilí a zápal, který nám bohužel mnohokráte chybí. Za mých mladých 

let prohrát, znamenalo zemřít, znamenalo něco změnit ve svém úsilí, myšlení, touze, přidat 

v tréninku, více makat, více se snažit naučit. Dnes se to malinko u nás vytrácí a hledíme často na 

chyby ostatních, než na své vlastní, na materiální hodnoty, na nesmysly, které nemají pro život 

absolutně žádný smysl!!! Chybí nám rytířství!!! 

Vítezství je pro mnohé méně, než vlastní pohodlí.  

Můj trenér Oldřich Vašek říkával: „ Nejtěžší je porazit sebe samého“. Zlatá pravda!!! 

Věřím, že nejen tyto závody, ale každá prohra se pro nás stanou motivací, ponaučením a zkušeností 

do dalšího nekonečného boje, boje nazývající se judo!!! 

 

V Ostravě 3. 5. 2016           Dušan Koza 

 

 


