
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

ZPRÁVA TRENÉRA

EP + VT Teplice

Datum: 8. – 12. 4. 2017

Kategorie: dorostenci/dorostenky

Počet závodníků 1.JCBO: 3 z toho: 2 dorostenci
1 dorostenky

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

Trenéři: Dušan Koza, Roman Martínek

Hodnocení:
Tradiční turnaj Evropského poháru. Do dějiště se sjelo 31 reprezentačních výprav 

z celého světa. Turnaj byl organizován na čtyřech tatami a byl ukončen někdy kolem 19. 
hodiny v oba dva dny.

Hned v úvodu Vám chci sdělit, že skvělým výkonem se na turnaji prezentoval Radek 
Rýpar, který po pěti vyhraných utkáních obsadil velmi krásné třetí místo. Tímto výsledkem 
společně z předešlého turnaje v Rusku, kde obsadil páté místo a byl nominován A limitem na 
Mistrovství Evropy dorostenců, které se koná v červenci v Litvě. Na totéž mistrovství ho 
ovšem doprovodí naše Zuzana Janiczková, která se umístila v Teplicích na devátém místě. Po 
společném hodnocení po bronzové medaili z Ruska byla rovněž nominovaná na Mistrovství 
Evropy dorostenek. Oběma moc děkujeme a gratulujeme!!!

V turnaji se až tak nedařilo Adéle Martínkové, která by se rovněž ráda ukázala na 
medailových příčkách a také našim dalším závodníkům Matěji Silvestrovi, Ondřeji 
Chlopčíkovi a Alžbětě Škrobánkové. Ani jeden nedokázal projít nástrahami prvního kola a 
byli ze soutěže vyřazeni.

 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, Daniel Šimek, Tomáš Hanzel, Lucie Kochová a Matěj 
Kresta. 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.
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Závodníci SG Ostrava:

Radek Rýpar -55 kg 5/1 3. místo

Radek šel fantastický turnaj. Od prvního utkání si šel za svým 
cílem. Postupně v turnaji porazil Ukrajince, Itala, Rumuna, Srba, Maďara a dostal se do 
semifinále, kde nestačil na reprezentanta Turecka (pozdějšího vítěze turnaje). V boji o 
bronzovou medaili ovšem nezaváhal a po velmi vyčerpávajícím boji v golden score rozhodl 
utkání na svoji stranu. Byl to fantastický sportovní okamžik!!! Byla to vlna euforie a štěstí. Jo,
bylo to tam! První Radkova evropská medaile!!! Zasloužená jistota nominace na ME. Ještě 
jednou přidávám velikou gratulaci a přání hodně štěstí do přípravy a pevné zdraví.

Zuzana Janiczková -57 kg 2/2 9. místo

Zuzka začala turnaj skvěle, po dvou vyhraných duelech 
nastoupila v boji ve čtvrtfinále s těžkou německou reprezentantkou. Utkání bohužel trošičku 
nešťastně prohrála a šla do opravných bojů. Tam už pak její výkon nebyl tak dobrý a v souboji
prohrála s Rumunkou. Přesto to nebyl od Zuzky špatný turnaj. Předvedla dobrý výkon a 
zaslouženě byla po bronzovém turnaji v Rusku nominována na Mistrovství Evropy 
dorostenek. Na závěr přidávám poděkování a velikou gratulaci!!!

Alžběta Škrobánková -57kg 0/1 bez umístění
Bětka po ustrašeném a nevýrazném výkonu prohrála úvodní duel 

s reprezentantkou Azerbajdžánu. Ze soutěže byla tímto vyřazena.

Závodníci 1. JCBO:

Adéla Martínková -70kg 0/2 bez umístění
Adéla si dělala ambice na dobré umístění někde kolem pátého 

místa a výše, ovšem turnaj se jí nevydařil. V úvodním utkání prohrála s Němkou a v opravách
se Slovenkou Geršiovou na ippon. Hlavně této prohry byla moc škoda, jelikož Adéla dokázala
skórovat na wazari, ale v závěru utkání vítězství neudržela a nechala se nejen zbytečně hodit, 
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ale ihned vzápětí také uškrtit. Věčná škoda, jelikož to byla hratelná soupeřka, která se potom 
prokousala na třetí místo.

Matěj Silvestr -81kg 0/1 bez umístění
Matěj také prohrál na rychlý ippon s reprezentantem 

Azerbajdžánu, který ho následně v soutěži již nevytáhl do opravných bojů.

Ondřej Chlopčík -81kg 0/1 bez umístění
Ondřej v úvodním utkání prohrál po bojovném výkonu 

s Angličanem a byl také ze soutěže vyřazen.

Závěrečné zhodnocení:
Turnaj má na hodnocení dvě úrovně. Velmi potěšující je fakt, že 

jsme po letech opět po dvou sobě jdoucích turnajích evropského poháru dokázali získat 
medaili. Ukazuje, že jdeme správnou cestou a musíme se jí držet. Také se ukázalo, že ti 
sportovci, kteří nejvíce trénují a nejvíce sportu obětují, bývají většinou ti nejúspěšnější. I tady 
se to ukazuje, jelikož jak Radek, tak také Zuzka patří k těm nejpracovitějším o tom není 
pochyb.

Na druhou stranu mrzí nevyhraný zápas u ostatních našich 
účastníků. Někdy je to zbytečná ustrašenost, jindy zbytečně přehnaný respekt a někdy, buďme
k sobě upřímní, prostě nestíháme kvalitě v silné mezinárodní konkurenci. Myslím si ale, že se 
vším je možno něco dělat. Lépe trénovat a více judu dávat. Ono pak po zásluze umí krásně 
odměnit!!!

V Teplicích: 11. 4. 2017 Zpracoval: Dušan Koza
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