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ZPRÁVA TRENÉRA 

 

MT Rouen 

 

Datum: 25.9.2022    

 

Kategorie: U18  

 

Počet závodníků 1.JCBO: 4  Z toho: 1 TJ Slezan Opava    

      

Trenéři: Jiří Svoboda 

 

Hodnocení: 

 

V rámci každoroční spolupráce jsme vyrazili s družstvem kategorie U18 do přátelského 

prostředí ve francouzském Rouenu. Naše holčičí družstvo poměřilo síly v silně obsazeném 

turnaji družstev, kdy na sebe upoutalo pozornost. S celkovou bilancí 2 výher a 1 prohry 

(družstvo) a celkovou bilancí jen 3 prohraných zápasů (jednotlivci), to i přesto bohužel stačilo 

“jen” na 5 místo. 

 

U15 

 
Lucie Kocmanová -48  2/1  5.m 

Silvie Rapčanová -52  1/2 hikiwake 5.m 

Karolina Hulová -57  3/0  5.m TJ Slezan Opava 

Pavla Vavřínová -63  1/2   5.m 

Kristýna Kaszperová +63  2/1 hikiwake 5.m    

 

Družstva sestavená z ročníku 2008, 2007 a 2006 bylo v turnaji celkem 10. Naše družstvo se 

ve skupině utkalo se SUCY judo, které jsme porazili 5:0 a s JCCMM, které jsme porazili 2:1. 

Po prvenství ve skupině nás čekalo čtvrtfinále, ve kterém jsme smolně prohráli 2:2 (20:21), 

s francouzským klubem Budokan. Trochu pro mě nepochopitelné pravidlo, že se započítávají 

všechny skórované body (i když soupeř prohraje) nás bohužel stálo prohru, kdy jsme počítali, 

že zápas bude remíza a pote se vylosuje nový zápas, který rozhodne. Bohužel, takto to bylo 

nastaveno a nedá se nic dělat, každopádně poučení pro příště. Po prohře ve čtvrtfinále jsme 

byli automaticky umístění na 5 místo a turnaj pro nás skončil. Byla to škoda, protože družstvo 

JCCMM, které jsme porazili ve skupině, nakonec obsadilo 2. místo. Na placku to bylo, ale 

nevyšlo, takže příště! 
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Výkon holek byl výborný, těžké zápasy, které často končily remízou. Nasazení holek 

v každém zápasu bylo vysoké, rvaly se, dělaly hodně chvatů, ostrá a cílená kumikata a na 

žíněnce nechaly vše. Celkově myslím, že se družstvo hodně povedlo, protože panovala skvělá 

nálada a holky se podporovaly. Pozitivně hodnotím naslouchání během turnaje a zápasů, 

protože u soutěží družstev je to svým způsobem specifické a k zápasům je třeba přistupovat 

jinak.  

 

Den po turnaji nás čekal den plný aktivit, kdy jsme navštívili moře v Normandii, město Rouen 

a večer jsme zakončili společným randorovým tréninkem v domácím JC Grand Rouen. Celou 

dobu jsme byli ubytováni v rodinách, kdy o nás bylo nadstandardně postaráno.  

 

Děkujeme JC Gran Rouen a rodinám za vše, bylo to skvělé a těšíme se na příští rok. 

 

 

 

         Zpracoval: Jiří Svoboda 


