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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

EVROPSKÝ POHÁR PAKS, HUN 
 
 
Datum : 13. -15.07. 2018   

Kategorie : Junioři 

Počet závodníků 1. JCBO :  4x     z toho:    2x kluci a 2x holky 

Trenéři :    Martínek Roman, Koza Dušan 

 
 
Hodnocení turnaje: 
 
 
Ani v prázdninovém čase se nezastavilo kolo evropských turnajů juniorů. Tentokráte jsme se 
vydali na jih Maďarska do poklidného městečka Paks, kde se konal tradiční turnaj, na který se 
sjeli junioři nejen z Maďarska, ale i Austrálie, Irska, Anglie, USA, Kypru, bývalé Jugoslávie a 
další. Pro naše juniory to byl jeden z prvních startů na této významné akci, kde jsme měli 
hlavně sbírat zkušenosti a ukázat se reprezentačním trenérům, aby se s námi počítalo i 
v budoucnu. Nejmladší závodníci Martínková, Silvestr a Rýpar neprošli sítem prvního kola, 
kdy Adéla nestačila na Maďarku Balogh, která v první minutě skontrovala její chybný nástup 
do chvatu Soto maki komi. Poté Matěj nezvládl zápas se Slovákem, kdy po velmi opatrném 
utkání v posledních sekundách spadl na sumi gaeši. Radoš se na tatami ani neohřál a po cca 
20-ti sekundách prohrál přetlačovanou s Italem Fraticellim. Jediný zástupce našeho klubu, 
kterému se podařilo vyhrát alespoň jeden zápas byla Kikina Polášková, která si v prvním kole 
poradila na wazari s Samardzic ( BIH ). Poté už nestačila na Italku Favorini, která Kikinu pak 
nevytáhla do oprav. Turnaj ukázal, že máme pořád co zlepšovat, ale ukázal, že se dokážeme 
vyrovnaně prát. Snad se nám podaří přivést lepší výsledek z domácího EP Praha, po kterém se 
naši nejlepší zúčastní campu v Nymburku a pak dvoj campu v polských letoviscích Besia a 
Ziwiec.  
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Závodníci 1.JC Baník Ostrava : 
 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Kristýna Polášková 63 kg 1/1 Bez 
Adéla Martínková 70 kg 0/1 Bez 
Matěj Silvestr 81 kg 0/1 Bez 
Radek Rýpar 60 kg 0/1 Bez 
 
 
 
V Ostravě :    17.07.2018   Zpracoval : Martínek R., trenér juniorů 


