
1. Judo club Baník Ostrava, z.s.

ZPRÁVA Z TURNAJE

EXTRALIGA MUŽŮ, 1. kolo, Ostrava

Datum : 24.03.2017

Kategorie : Muži

Počet účastníků : 2 družstva  ( 1. JC Baník Ostrava, JC Liberec )

Ředitel : Štefánik Jan

 Hodnocení :

V prvním  kole  EXL jsme  na  domácím  tatami  ve  sportovní  hale  SG  Ostrava  na
Plzeňské ulici  v Ostravě Zábřehu přivítali  velmi silný a hvězdami nabitý tým JC Liberec.
Letošní ročník je v novém kabátu, tzn., že systém je : 3 týmy ve dvou skupinách, každý se
utká s každým a každý je pořadatel 1. kola. Zde se dva týmy utkají 2x. Mezi utkáními je cca
30-ti  minutová přestávka,  kterou má pořádající  klub možnost na propagaci.  Náš klub měl
v zaplněném hledišti na judu nevídanou podporu, která hnala všechny zápasící sportovce ke
skvělým výkonům, a bylo se na co koukat.  

V prvním vzájemném utkání jsme prohráli sice 1:4, ale nedali jsme judistům z Liberce
nic zadarmo. I když výsledek vypadá, že jsme jednoznačně prohráli, není tomu tak. Pouze dvě
utkání na ipon byly k vidění ve váze do 81 kg, kdy náš Robert Trojnar zaspal začátek zápasu
s Dubským z USK Praha a v těžké váze, kdy náš Libor Švec ( 92 kg ) neměl na polského
závodníka Grabowski (135 kg) šanci. Zbývající zápasy byly velmi vyrovnané a rozhodovaly
drobné chybičky. Pěkný a velmi statečný výkon předvedl Tomáš Kohn proti repreztentantovi
Pulkrábkovi, nad kterým dokonce vedl na wazari, ale závěr utkání se mu nepovedl a soupeř
dotáhl zápas do vítězného konce. Velmi taktický a fyzicky velmi náročný zápas předvedli náš
Tomasz Szczepaniak proti  slovenskému reprezentantovi  Žilkovi,  který došel až do Golden
Score ( prodloužení ), kdy bod na stranu Liberce získal chvatem Ko soto gake Žilka.
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Poté si oba týmy mohly oddychnout v cca 30-ti minutové přestávce, kterou vyplnilo 
vystoupení mladých gymnastek SSK Vítkovice.
Před druhým odvetným utkáním, jsme se všichni shodli, že tak vysoká prohra byla zbytečná a
došlo k rozboru jednotlivých utkání, s tím, že zabojujeme ještě více a zkusíme odvetu dovést 
do vítězného konce a srovnat.
V nejlehčí váze, jak i v ostatních zápasech došlo k odvetným utkáním. V nejlehčí kategorii 
Tomáš těsně před koncem přinutil svého soupeře k pasivitě, kterou rozhodčí ohodnotil 
trestem. To zase nakoplo Tomášova soupeře, který v závěru bodoval. K další odvetě nastoupil 
do 73 kg Pawel Zagrodnik, který nedal libereckému Jamshidovi šanci a srovnal na 1:1. Ve 
váze do 81 kg chtěl náš Robert Trojnar oplatit velmi rychlou porážku z prvního vzájemného 
zápasu a to se nakonec podařilo. Po nezdařilém nástupu soupeře se podařilo Robertovi nasadit
držení Kuzure kesa gatame a zvítězit. Tento výsledek nám zaručil vedení 2:1, a chyběl nám už
jenom jeden bodík k vítězství. Hned nato ve váze do 90 kg nastoupili k odvetě náš Tomasz 
Szczepaniak proti Žilkovi, který sliboval velmi vyrovnaný zápas. To, co se dělo nám vyrazilo 
dech. Velmi vyrovnaný a nesmírně napínavý zápas došel opět k GS, které pro sebe rozhodl, až
po necelých 9-ti minutách pět slovenský reprezentant a srovnal na 2:2. K poslednímu utkání 
nastoupili náš Libor Švec proti Polákovi Grabowskemu, který opět s velkou převahou zvítězil 
a dokonal obrat na konečných 2:3 pro judisty z Liberce.
Myslím si, že se diváci po celou dobu výborně bavili. Tento duel nabídl velmi pěkné a vyspělé
judo a byl velmi dobrou prezentací tohoto bojového sportu.

Závěrem chci poděkovat všem za předvedené výkony, trenérům z hostujících klubů za 
zapůjčení svých svěřenců a popřát všem hodně zdaru do druhých kol, kdy nejprve Liberec 
přivítá doma SKP Jičín a poté náš tým odcestuje do Jičína, kde se rozhodne o dvou 
postupujících do podzimního Play off a poslední tým se utká v baráži o Extraligu 2018.

 Výsledky našich závodníků :

Příjmení Jméno Klubové zařazení
Váha
v Kg

Zápasy Výhry Prohry

1 Kohn Tomáš 1.JC Baník Ostrava 66 2 0 2

2 Zagrodnik Pawel Bytom, POL 73 2 2 0

3 Trojnar Robert Železo Hranice 81 2 1 1

4 Szczepaniak Tomasz Opole, POL 90 2 0 2

5 Švec Libor USK Praha 90 2 0 2

celkem: 10 3 7

v Ostravě dne :  27.03.2017                       zpracoval : Martínek R., pověřený trenér EXL 2017
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