
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

ZPRÁVA TRENÉRA

EP + VT Bielsko Biala (POL)

Datum: 19. – 23. 5. 2017

Kategorie: dorostenci/dorostenky

Počet závodníků 1.JCBO: 4 z toho: 3 dorostenci
1 dorostenky

Počet studentů SG Ostrava: 3 z toho 1 dorostenci
2 dorostenky

Trenéři: Dušan Koza, Roman Martínek

Hodnocení:
Absolvovali jsme další ze série velmi náročných a kvalitních turnajů Evropských 

pohárů. Bohužel jsme se moc nedokázali prosadit, i když jedno 7. místo a jedno 12. místo, 
není až takový propadák. Přesto žádná výhra Matěje Silvestra a Ondřeje Chlopčíka 
s průměrnými Poláky v prvním kole poměrně dost mrzí!!!

 Po skončení turnaje se konal třídenní judo camp, kterého se účastnilo mnoho výprav a
randori bylo opravdu velmi kvalitní. Mimo naše závodníky, kteří se účastnili turnaje, přijeli 
na judo camp ještě Kristýna Polášková, Tomáš Hanzel, Lucie Kochová a Tomáš Pustějovský. 
Všichni camp absolvovali s velmi dobrým nasazením a splnili vše, co se po nich chtělo. 
Nikdo se během celé akce nezranil, což vnímám velmi pozitivně.

Závodníci SG Ostrava:

Radek Rýpar -55 kg 1/2 12. místo
Radek jako již skoro tradičně dokáže zvládat úvodní zápasy a 

postupovat do dalších kol. Tentokrát to bohužel na víc jak jednu výhru nestačilo. I tak 
předvedl konkurence schopný výkon.

Zuzana Janiczková -57 kg 2/2 7. místo
Zuzka šla hezký turnaj. Dvě výhry jsou moc pěkné. Škoda prohry 

v repasážích s hratelnou soupeřkou. Pak by šla o medaile a to by mohlo skončit jakkoli.
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Alžběta Škrobánková -57kg 0/1 bez umístění

Závodníci 1. JCBO:

Daniel Šimek -55kg 1/1 bez umístění
Jedna výhra se cení, přesto by to chtělo ještě pár vyhranných 

zápasů přidat .
Adéla Martínková -70kg 0/1 bez umístění

Matěj Silvestr -81kg 0/1 bez umístění

Ondřej Chlopčík -81kg 0/1 bez umístění

Adéla, Matěj a Ondřej mě malinko svým výkonem zklamali. 
Ustrašené, nevýrazné výkony nemají v této konkurenci moc šancí na úspěch. Je to škoda, 
jelikož v tréninku a na domácích turnajích je vidím v úplně jiném světle. 

V Ostravě: 25. 7. 2017 Zpracoval: Dušan Koza
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