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ZPRÁVA TRENÉRA 

 

Olympiáda dětí a mládeže 2022 Olomouc 

 

 

Datum: 28.-29.6.2022    

 

Kategorie: U15  

 

Počet závodníků 1.JCBO: 2   z toho: 1 st. žáků a 1 st. žákyně  

      

Trenéři: Jiří Svoboda, Ondřej Libo 

 

Hodnocení: 

 

Na konci června nás čekal jeden z vrcholů letošního roku. Olympiáda dětí a mládeže, která se 

tentokrát konala v Olomouci. Ze série turnajů Českých pohárů a z turnaje v Budapešti vznikla 

soupiska nominovaných k tomuto turnaji koedukovaných družstev. Z našeho klubu se 

podařilo nominovat Lucii Kocmanové ve váze do 48 kg a Leonu Přichystalovi ve váze do 46 

kg. Mimo turnaj koedukovaných družstev byl na programu také turnaj jednotlivců. 

 

Nutno zmínit, že v každém kraji mohl být do každé váhy nominován jen jeden závodník, 

tudíž kvalita všech týmu byla na velmi vysoké úrovni. A musím pochválit naše reprezentanty 

za předvedený výkon. 

 

Reprezentanti z 1JCBO v týmu Moravskoslezského kraje: 

 

Koedukované družstva 
Leon Přichystal  -46  3/2  2.m 

Lucie Kocmanová  -48  2/3  2.m      

 

Turnaj jednotlivců 
Leon Přichystal  -46  3/2  5.m 

Lucie Kocmanová  -48  2/2  5.m      

 

Komentář k turnaji družstev: 

 

Do soutěže družstev jsme šli s cílem udělat vše proto, abychom obhájili titul z posledního 

ročníku, ale byla to opravdu výzva. Konkurence jednotlivých krajů byla na vysoké úrovni, ale 
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náš tým Moravskoslezského kraje předvedl srdce bojovníka. Bylo vidět krásné judo, každý 

byl odhodlaný se jít rvát a na žíněnce nechat vše. Byla to jízda, od prvenství ve skupině, přes 

náročné čtvrt a semifinále až po bohužel hořkosladké finále, kde jsme prohráli proti hlavnímu 

městu Praha 5:4. Obhájit se bohužel nepodařilo, ale i tak si odvážíme nádherný výsledek 

v podobě 2 místa. 

 

Chtěl bych poděkovat všem reprezentantům našeho kraje, za předvedený výkon a taky velký 

dík všem, kteří nás podporovali a fandili nám. 

 

Komentář k turnaji jednotlivců: 

 

Leon Přichystal 

 

Velká pochvala za přístup v turnaji, obrovská koncentrace, chuť se rvát a přednes na žíněnce. 

První zápas Leon zvládl velice rychle po krásném hodu na goshi gurumu. V druhém zápase 

narazil na silného Honzáka z Libereckého kraje, kterému bohužel podlehl. V prvním kole 

oprav Leon vyhrál s přehledem. Následoval boj finále oprav, kde se rozhodovalo, kdo půjde 

do boje o bronz. Leon nastupoval proti favorizovanému Dvořákovi, který byl před turnajem 

jasný adept na medaili. Po urputném boji Leon zvítězil a čekal ho finálový blok o bronz. 

Bohužel hned v úvodu utkání Leon zaspal předklonil se a soupeř ho hodil na krásné sumi 

gaeshi. 

 

Gratuluji Leonovi za skvělý výsledek. 

 

Lucie Kocmanová 

 

Lucka vstoupila do turnaje s velmi těžkým losem, kdy v prvním utkání prohrála s Poklopovou 

z Jihočeského kraje. Velká pochvala Lucky za předvedený výkon v opravách, kdy si velice 

dobře dokázala prosadit svůj úchop (ostrý pravý hák), dále pak pochvala za kondiční fond, 

jelikož skoro všechny zápasy šla celé, nebo do golden score. Trochu musím vytknout časté 

shida za úchop pod páskem, i když jsou často soupeřky o hlavu menší, tak je třeba nato dávat 

pozor při chycení hlubokého háku. Lucka se po dvou výhrách v opravách probojovala do boje 

o bronz, kdy zisk medaile byl opravdu blízko. Velice vyrovnaný zápas, kdy obě závodnice 

mohly skórovat. Zápas šel až do golden score, kdy si Lucka bohužel upadla a skončila tak na 

5 místě. 

 

 

Rovněž gratuluji Lucce ke skvělému výsledku. 
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Děkuji pořadatelům a celému týmu MSK za skvělý výkon, podporu a výjimečný zážitek 

z celé Olympiády dětí a mládeže. 

 

 

         Zpracoval: Jiří Svoboda 


