
MT Wroclaw/ Olešnica (POL)
Datum:  15. 10. 2016

Trenéři:  Dušan Koza

 Roman Martínek

Závodníci 1.JCBO:

Adéla Martínková 70kg 1 0 1 bez.

Eva Ondrašíková +70kg 3 0 3 bez.

Tereza Václavková 44kg 3 0 3 bez.

Členové ostatních klubu Mskr, studenti SG Ostrava, kteří byli členové naší výpravy:

Zuzana Janiczková 57kg 5                          4 1 3. m.

Alžběta Škrobánková 57kg 5 3 2 5. m.

Nikola Šimková 57kg 1 0 1 bez.

Hodnocení turnaje:

Účastnili jsme se opět po roce velmi kvalitního mezinárodního turnaje v polské Olešnici. Na startu se 
sešla mezinárodní konkurence z Rakouska, Litvy, Ukrajiny, Kanady, Kazachstánu, České republiky, 
Německa, Gruzie a konečně domácího Polska.

Náš výběr se skládal pouze z děvčat, jelikož následující den se konala v Brně dorostenecká liga. 

Turnaj probíhal na čtyřech tatami. Základní boje ve skupinách byly ukončeny někdy po 16. hodině, 
finálové bloky začaly až po zahajovacím ceremoniálu někdy kolem 19. hodiny. Turnaj byl ukončen 
někdy kolem 21. hodiny.



Hodnocení závodníků:

Zuzana Janiczková: 

Zuzka se prala velice hezky. Předváděla hezkou Ne wazu, kde také tři utkání vyhrála. Také její sasae 
curi komi aši je velmi účinná zbraň. Velice dobrý výkon. Gratuluji k třetímu místu

Alžběta Škrobánková:

Bětka svá tři úvodní utkání vyhrála. V bojích o medaile již však nedokázala bodovat. O třetí místo 
prohrála se svoji kolegyní Zuzkou Janiczkovou.

Její projev a výkon nebyl až tak dobrý. Mnoho trestů za pasivitu a stahování. Hlavně to stahování 
vnímám jako stálý problém, který je potřeba odstranit. 

Každopádně tři vyhraná utkání nejsou vůbec špatný výkon. Gratuluji k pátému místu.

Adéla Martínková:

Adéla předvedla velmi slabý výkon. Vlastně není co hodnotit. Velmi rychlý konec po vlažném, až 
odevzdaném výkonu je smutný fakt. Je potřeba srovnat si malinko myšlenky v hlavě a v příštím turnaji 
se držet svého osvědčeného. 

Eva Ondrašíková:

V turnaji se prala s o mnoho těžšími závodnicemi a ty jí moc šancí na úspěch nadaly. Také bojovnost, 
nasazení a snaha neodpovídala potřebám. Velmi odevzdaný výkon.

Tereza Václavková:

Terezka je ještě velmi mladá závodnice ročníku 2003. Beru, že jela na zkušenou. Ovšem zcela jistě 
musí zlepšit svůj boj v Ne waza. Všechna tři utkání prohrála ihned po prvním boji v Ne waza, kde 
vlastně bez pohybu a bojovnosti se nechala oddaně porazit.

Nikola Šimková:

Nikola jela na turnaj po zranění a bez tréninkové přípravy. Nebudu jí proto hodnotit.

Závěrečné hodnocení:

Turnaj nám ukázal obrovský výkonnostní rozdíl mezi našimi holkami a polským judem. Prostě 
nestíháme v mnoha ohledech. Nevýrazná kumi kata, slabá bojovnost. Nevýrazná agresivita. A 
v neposlední řadě zaostávající fyzický fond. Naše děvčata by měly v tréninku a nasazení v něm, velmi 
přidat.

V Ostravě 15. 10. 2016   Dušan Koza


