
EP Teplice- dorostenci, dorostenky 
Zpráva trenéra 

Datum konání: 15. - 20. 4. 2016 

Účastníci: 

Trenéři: Dušan Koza 

  Roman Martínek 

Závodníci s těmito výsledky: 

Závodníci 1.JCBO: 

Jméno   příjmení  zápasů  výhry prohry  umístění 

Tomáš  Pustějovský  90kg  2  1 1  bez. 

Michael Raška   90kg  1  0 2  bez. 

Adéla   Martínková  63kg 4  2 2  9. Místo 

 

Závodníci SG Ostrava: 

Radek   Rýpar   55kg 2  1 1  bez. 

Alžběta  Škrobánková  57kg 1  0 1  bez. 

 

 

Hodnocení turnaje: 

Nutno hned na úvod zprávy zmínit, že se jednalo o turnaj nejvyšší evropské úrovně a do dějiště se 

sjelo celkem 32 reprezentačních výběrů Evropy. Jen namátkou POR, ITA, ISR, AZE, BLR, SVK, POL, GER, 

GBR, HOL, HUN, ROM, SLO, AUT, UKR, LIT a mnoho dalších.  

Turnaj probíhal ve dvou dnech vždy po čtyřech váhách holek a kluků na pěti tatami ve sportovní hale 

v Teplicích. Organizačně byl turnaj zvládnutý dobře. Jen hala je na tento turnaj malá a chybí oddělený  

prostor pro závodníky a diváky. 

Naším závodníkům se bohužel nedařilo podle našich představ a celková naše bilance prohraných a 

vyhraných utkání vyznívá v jasný neprospěch  4/7. Jedná se o malinké zlepšení oproti loňskému roku, 

přesto se nám tady nabízí obrovský prostor pro zlepšení. 

 



 

Hodnocení našich závodníků: 

Adéla Martínková: 

Adéla podala nejlepší výkon za poslední léta a zužitkovala svoji tréninkovou píli. Dosáhla tak svého 

největšího mezinárodního úspěchu své kariéry. Dokázala dvě utkání vyhrát s reprezentantkou 

Rumunska a Holandska ( Dorneanu, Salomons). Poražena odešla s reprezentantkami Slovinska a 

Německa(Pecoler, Neuhold). Ukazují se stále nedostatky v boji o úchop, kde silově nestačí na zkušené 

závodnice. V utkání s Holandskou reprezentantkou v závěru dokázala otočit pěkným iponem 

v samotném závěru. To jsou ty pozitivní změny, kterých si všímám a které velmi potěší. Zvládat tyto 

těžké soupeře a psychicky být silný a nezaleknout se. Velká gratulace za nadějný výsledek 

z očekáváním co se podaří v dalších dvou turnajích EP, které Adélu čekají a to v Rumunsku a Polsku. 

Snad se podaří udělat alespoň jednu medaili a porvat se o nominaci na MED. 

Michael Raška: 

Čekali jsme od Michala lepší výsledek, to si musíme přiznat. Je to zkušený závodník, který už 

mnohokrát startoval na mezinárodních turnajích. Tady to bohužel neprokázal a stopku mu prohrou 

na wazari vystavil reprezentant Litvy, Sufaj. 

Tomáš Pustějovský: 

Tomáš sympaticky navázal na svůj předešlý úspěch na EP v Záhřebu kde skončil na devátém místě a 

v turnaji dokázal první utkání proti reprezentantovi Holandska(Van Stroe) vyhrát na ipon v osae komi, 

které chytil v samotném závěru utkání. Už před tím ovšem vedl na juko po pěkném hodu na soto 

maki komi. V dalším utkání nestačil na reprezentanta Polska(Oldak), což byla škoda, jelikož na tohoto 

soupeře Tomáš prostě měl. Toto utkání měl vyhrát a jít dále pavoukem. Nestalo se. Už na dalším 

turnaji EP V Berlíně dostane s výběrem reprezentace ČR další šanci v boji o nominaci na MED. Držíme 

palce. 

Radek Rýpar: 

Radek měl krásnou premiéru v turnajích EP. Hned své první utkání vyhrál na juko s reprezentantem 

Maďarska v těžkém zápase. V dalším utkání mu stopku v turnaji vystavil Angličan Giles, iponem 

v první minutě. Přesto Radek svým výkonem přesvědčil reprezentační trenéry o své kvalitě a byl 

vzápětí taktéž nominován na další turnaj EP v Berlíně. 

Alžběta Škrobánková: 

Bětka je závodnice velikých mezinárodních zkušeností, i když je pravda, že turnaj EP kadetů 

absolvovala podruhé a tam jí zkušenosti ještě chybí. V turnaji po nevýrazném výkonu skončila 

v úvodním kole s reprezentantkou Německa( Hoffmann) v osae komi na ipon. Také od Bětky jsme 

čekali malinko lepší když ne umístění, tak podaný výkon v utkání určitě. Působila až příliš zakřiknutým 

dojmem a neprodala svoje možnosti, které v ní jsou. 

Závěrečné zhodnocení: 



Těžký turnaj, kde jsme se výrazněji neprosadili. V turnaji jsem však pozoroval určitá pozitivní zlepšení 

v projevu, nasazení a touze zvítězit, A to především u Adély Martínkové, Tomáše Pustějovského a 

Radka Rýpara. Jejich výkon byl dobrý a nedali svoji kůži zadarmo. Čehož si cením. Pořád ovšem 

zaostáváme v celkové fyzické kondici, ale také v boji v na waza. 

Přesto tento turnaj vnímám celkově pozitivně s nadějí do budoucna. 

Po skončení turnaje se všichni účastnili následného, náročného mezinárodního tréninkového campu 

v silné konkurenci. Všichni ho absolvovali v plném zatížení bez zranění. 

 

 

V Ostravě 27. 4. -2016                                                 Dušan Koza, trenér 1.JCBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


