
Dorostenecká liga  I. Kolo- Ostrava 

Datum:   6. 3. 2016 

Trenéři:   Dušan Koza, Roman Martínek 

 

Závodníci: 

50 kg Marek Vlček (Slavoj Polná) 

55kg  Radek Rýpar (Judo Závišice) 

60kg  Patrik Franek, Petr Kocman (oba 1.JCBO) 

66kg  Andrej Schindler (Slezan Opava), Matěj Kresta, Jan Blažej, Jan Huvar (všichni 1.JCBO) 

73kg   Tomáš Hanzel (Baník Karviná), Ondřej Rovenský, Tadeáš Janík (oba 1.JCBO) 

81kg   Ondřej Chlopčík, Jan Král (oba 1.JCBO) 

90kg  Tomáš Pustějovský, Tomáš Pavlica (oba 1.JCBO) 

+90kg neobsazená 

 

Hodnocení I. kola: 

První kolo nového ročníku celostátní dorostenecké ligy se odehrávalo na domácím tatami ve 

sportovní hale Sareza. Organizačně jsme turnaj zvládli naprosto skvěle, což bylo také 

konstatováno hlavním rozhodčím, který vyslovil poděkování za pěkně připravené úvodní 

klání. 

Naše družstvo v novém ročníku dočkalo mnoha změn, jelikož někteří kluci již odrostli a 

částečně se tak vytváří nové družstvo. Nakonec se nám ho podařilo moc hezky poskládat a 

věřím, že má šanci tak jako v předešlých letech šáhnout na jednu z medailí. Určitě o to 

budeme usilovat je to také náš plán a cíl pro letošní rok. 

 

V prvním kole jsme bojovali s těmito výsledky: 

 1.JCBO : Sokol Hradec Králové 4:4(400:120,5), 1.JCBO : Judo Železo Hranice3:5(300:401), 

1.JCBO : Judo SKKP Brno 3:5(101,5:500), 1.JCBO: Judo Beskydy 4:4(300,5:400)  



Což nás v konečném účtování úvodního kola odsunulo na nelichotivou čtvrtou pozici, která 

nám nezaručuje postup do bojů o medaile. Nutno ovšem podotknout, že dorostenecká liga je 

soutěž dlouhodobá a ještě budeme mít několik šancí prokázat naše kvality a zlepšit naše 

dosavadní postavení. Pevně věřím, že se tak stane hned v dalším druhém kole, které bude 

probíhat o prvním červnovém víkendu na tatami SKKP Brno.  

 

Hodnocení jednotlivých utkání družstva: 

1. utkání: 

1.JCBO   :  Sokol Hradec Králové  4:4 (400:120,5) 

Vlček  : Filip  0:0.5 

Rýpar  : Mimra  100:0 

Franek  : Černý  0:10 

Kresta  : Lánský  100:0 

Hanzel  : Šenkeřík 100:0 

Král  : Černý  0:100 

Chlopčík : Doležal 100:0 

Pustějovský : Jarkovský 0:10 

V úvodním utkání turnaje jsme naštěstí v samotném závěru zvládli roli favorita a vyhráli. I 

když velmi těsně, přesto to byl z naší strany velmi pěkný výkon. Velkou pochvalu za 

bojovnost zaslouží Marek Vlček ve váze do 50. kg, který až prohrou v golden score rozhodl o 

našem vítězství. Pochvalu ovšem zaslouží také všichni, kteří bodovali na plno. 

 

 

 

2. utkání: 

1.JCBO   :   Judo Železo Hranice  3:5 (300:410) 

 

Vlček  : Hanzelka  0:100 

Rýpar  : Vašina   100:0 



Franek  : Šatánek  0:100 

Schindler  : Podrazský  0:100 

Hanzel  : Matal   0:10 

Král  : Šmíd    0:100 

Chlopčík : Jiříček   100:0 

Pustějovský : Buzek   100:0 

Mladé družstvo Železa Hranice nás velmi nepříjemně zaskočilo. Utkání jsme ne úplně dobře 

zvládli. Trošku zbytečné prohry Marka Vlčka a Tomáše Hanzela mrzí, přesto nechci říct, že by 

něco nedělali podle svého nejlepšího mínění a cítění. Ale oba měli na to, svá utkání vyhrát. 

Věřím, že to bude poučení pro všechny do dalších kol. 

 

3. utkání: 

1.JCBO  : Judo SKKP Brno 3:5 (101,5:500) 

Vlček  : Preis   1:0 

Rýpar  : Kratochvíl  100:0 

Kocman : Pintera    0:100 

Kresta  : Pochop   0:100 

Rovenský : Vlček     0:100 

Chlopčík : Švec    0:100 

Pavlica  : Holčápek    0:100 

Pustějovský : Ježek     0,5:0 

Družstvo SKKP Brno potvrdilo svoji roli favorita a s přehledem utkání vyhrálo. Také letos 

bude jistě patřit do role největšího favorita na zisk titulu. Přesto jsme utkání velmi dobře 

začali. Naše výhry Vlčka a Rýpara nás dobře nakopli a vedli jsme hned v úvodu. Pak ovšem 

Brno v sérii pěti vyhraných utkání, zápas otočilo ve svůj prospěch. Nic už pak nezměnilo ani 

velmi dramatické utkání našeho Pustějovského s Ježkem, které po velkém, vyčerpávajícím 

boji skončilo v náš prospěch. 

Právě teď bych chtěl vyzvednout činnost Radka Rýpara, Tomáše Pustějovského a Ondry 

Chlopčíka v celém turnaji. Velmi příkladně se prezentovali nejen na samotném tatami, ale 

také v zákulisí byli tahouni a správní hecíři. Neúčast Michala Rašky je nesrazila na kolena, 



naopak, byl to pro ně signál k větší zodpovědnosti a bojovnosti. Ukázali se jako velicí, 

správně charakterní lidé. Každý trenér by je chtěl v družstvu a právě s nimi věřím, že to letos 

bude dobrá sezona s dobrým koncem. 

 

4. utkání: 

1.JCBO    :     Judo Beskydy  4:4 (300,5:400) 

Vlček  : Šimek   0:100 

Rýpar  : Kordula  100:0 

Franek  : Hretu   0:100 

Schindler : Sieber    0:100 

Janík  : Svoboda   0:100 

Král  : Kwiczala   100:0 

Chlopčík : Nesvadba   100:0 

Pustějovský : Kučák   0,5:0 

Do posledního utkání v turnaji jsme nastupovali s cílem utkání zvládnout a získat tak důležité 

body. Bohužel se to nepovedlo. V samotném závěru jsme ještě v podání Tomáše 

Pustějovského bojovali o přijatelnou remízu, ale sportovní štěstí při nás tentokráte nestálo. 

  

Závěrečné hodnocení 1. kola: 

První kolo nám nevyšlo podle představ a podle toho kam se chceme, jakým směrem letos 

ubírat. Plakat tady nad náhlou zdravotní indispozici Michaela Rašky nemíním, i když je to 

naše veliká opora a jistě ještě bude. To jsou věci, s kterými musíme i v příštích kolech počítat 

a nemusí se nás vyvarovat ani v budoucnu. Ale i s tím si musíme umět lépe poradit a vzniklou 

situaci zvládnout. Tentokráte se nám to ne moc povedlo!! 

Nic se nemění na tom, že letos je cíl v dorostenecké lize zisk medaile!!! A proto musíme 

mnohé udělat a vykonat. Jednou a tou nejdůležitější možností je pracovat na sobě, na našem 

družstvu, poctivě trénovat a soustředit se především sami na sebe!!! Tím to bychom se měli 

ubírat a nenechat se vtáhnout do různých diskusí a polemik. To jsou všechno negativní 

vjemy, kterými se nemůžeme nechat odradit od dobré cesty, kterou jdeme a kterou máme 

mnohokráte úspěšně ověřenou. 



Nikomu nevěřím víc, než právě svým lidem. Nikomu nevěřím víc, než právě Vám!!! Těším se 

na další vzájemné měření sil. Věřím, že to společně, tak jako jsme již mnohokráte zvládli 

v minulosti, dokážeme také letos. 

. 

 

Úspěšnost jednotlivců po 1. kole 2016: 

 

Jméno  příjmení  celkem výhry  prohry  body 

Radek  Rýpar   4  4  0  8 

Tomáš  Pustějovský  4  3  1  6 

Ondřej  Chlopčík  4  3  0  6 

Matěj  Kresta   2  1  1  2 

Tomáš  Hanzel   2  1  1  2 

Jan  Král   3  1  2  2 

Marek  Vlček   4  1  3  2 

Patrik  Franek   3  0  3  0 

Andrej  Schindler  2  0  2  0 

Petr  Kocman  1  0  1  0 

Ondřej  Rovenský  1  0  1  0 

Tomáš  Pavlica   1  0  1  0 

Tadeáš  Janík   1  0  1  0 

Jan  Blažej   0  0  0  0 

Jan  Huvar   0  0  0  0 

 

V Ostravě 7.3. 2016                                  Dušan Koza, tr.1.JCBO   

 

 


