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ZPRÁVA TRENÉRA 
 

MT Matsumae Cup 2019 ( DEN ) 
 
 
Datum: 15. 2. – 17. 2. 2019   
 
Kategorie: ženy/ muži, junioři/juniorky 
  
Počet závodníků 1.JCBO: 4  z toho:  1 juniorka 
     3 junioři 
Počet závodníků SG Ostrava: 2  z toho:  1 juniorka  
     1 junior  
 
Trenéři: Roman Martínek, Dušan Koza 
 
Hodnocení turnaje: 
 
 Velmi pěkně zorganizovaný turnaj v městečku Vejle na západě Dánska. Turnaj 
probíhal v nádherném sportovním komplexu, kde bylo vše na jednom místě, tzn. soutěžní 
hala, obrovská rozcvičovna, ubytování i stravovaní. 
 Turnaje se zúčastnily jak klubové výpravy, tak reprezentační výběry některých států. 
Jen namátkou se jednalo o Švédsko, Finsko, Norsko, Faerské Ostrovy, Velkou Británii, 
Island, Polsko, Nový Zéland, Portugalsko, Holandsko, Irsko, Skotsko, Německo, Francii, 
Dánsko a v neposlední řadě o dvě početné výpravy z Japonska.  
 Turnaj probíhal na čtyřech tatami a byl po oba dny zakončen po slavnostním 
finálovém bloku a následném ceremoniálu ve večerních hodinách. 
  
  
 
Ženy/ muži 1. JCBO: 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Kristýna Polášková 63 kg 3/1 3. 
Daniel Šimek 66 kg 1/2 bez 
Tomáš  Pavlica +100 kg 0/3 bez 
Tomáš  Pustějovský 90 kg 0/2 bez 
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Ženy/ muži SG Ostrava: 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Zuzana Janiczková 57 kg 3/1 2. 
Radek Rýpar 60 kg 2/2 3. 

 
Turnaj dospělých se nám výsledkově vydařil. Získali jsme celkem tři cenné kovy, kde 

Kristýna Polášková postupně porazila před časovým limitem soupeřky ze Švédska a Polska. 
V semifinále ji čekala velmi kvalitní Japonka, s kterou svedla více než vyrovnaný souboj. 
V postoji se prala velmi dobře o úchop a Japonku dokázala zatlačit do defenzívy. Dobře 
kontrovala i útoky Japonky, ale chybělo tomu bodové ohodnocení. V závěru utkání se Kikina 
nechala zaskočit velmi dobře provedeným přechodem v ne waza a skončila v osae komi. 
V boji o bronz si pak nádherným deaši harai na ippon proti Fince zajistila krásné třetí místo. 
Gratulace je jistě na místě. Další medaili, stříbrnou, vybojovala Zuzka Janiczková, která 
prošla turnajem doslova jako nůž máslem. Poté však ve finále tvrdě narazila na Japonku, která 
ji hned z prvního nástupu hodila na ippon. Třetí medailista sobotního dne byl Radek Rýpar, 
který si v prvním utkání poradil se Švédem, pak prohrál s Japoncem, kdy si poranil zápěstí. I 
přesto se dokázal vyhecovat a nastoupil proti Islanďanovi, kterého dokázal porazit a tím si 
zajistil účast v SF, kde nestačil na dalšího Japonce. I přes tyto prohry si veze zasloužený 
bronz. Posledním našim závodníkům Tomáši Pavlicovi, Danielu Šimkovi a Tomáši 
Pustějovskému se moc nedařilo. Dandymu se podařil vyhrát aspoň jeden zápas a Pušťa šel 2x 
GS, kdy chyběl kousek k vítězství. Pavlata dostal výprask od svých soupeřů, kdy postupně 
prohrál s Čechem, Japoncem a Finem, kteří měli navrch nejen váhově (cca 20 kg) , ale větším 
nasazením a bojovností. Nicméně tyto výsledky slibovaly slušné výkony našich závodníků 
v nedělní kategorii juniorů… 
 
 
Juniorky / junioři 1. JCBO: 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Kristýna Polášková 63 kg 5/1 3. 
Daniel Šimek 66 kg 2/2 9. 
Tomáš  Pavlica +100 kg 0/2 bez 
Tomáš  Pustějovský 90 kg 2/2 7. 
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Druhý den se Kikině vyvedl ještě lépe, než ten první. Od úvodních utkání se prala 
velmi uvolněně a sebevědomě. Postupně v turnaji zdolala všechny své soupeřky na ippon před 
časovým limitem. Střídala techniky a vystihovala pravé momenty. Nezastavila ji ani prohra 
od Japonky ve čtvrtfinále. Chuť si potom parádně zpravila v boji o bronz, kde na dvě 
nádherné wazari porazila japonskou reprezentantku před časovým limitem. Gratulace 
především k předvedenému výkonu a touze jít si pro úspěch dobrou přípravou a dravostí. 
Nezklamala ani Zuzka, která byla nasazená do 2 kola, kde narazila na Švédku a poté v SF na 
Britku, se kterými si dokázala docela v pohodě poradit. Pak přišlo její další prokleté finále, 
kde jí čekala další Britka, která dokázala vybojovat 2x wazari a zaslouženě vyhrála. Velmi 
mile překvapili Pušťa s Dandym, kteří dokázali vyhrát shodně 2 zápasy a Pušťa veze  
hezké 7. a Dandy 9. místo. Radoš se z důvodu zranění nepral. 
 
 
Juniorky / junioři SG Ostrava: 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
Zuzana Janiczková 57kg 2/1 2. 

 
Podrobnější výsledky na :    http://judostaevner.dk/mc19/index.html 
 
Potěšující zprávou na závěr je, že svými výkony si Kikina a Zuzka vysloužili pozornost 
trenéra RDJ a dostaly šanci účastnit se EP v Portugalsku ( Kikina ) a pak obě odletí na EP do 
Řecka. Držme palce, ať přivezou co nejlepší výsledek !!! 
 
 
Ve Vejle dne : 17. 2. 2019                       Zpracoval : Martínek R. a Koza D. 


