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ZPRÁVA TRENÉRA 

 

MČR družstev žen 

 

 

Datum: 20.11.2022    

 

Kategorie: Ženy  

 

Počet týmů 1.JCBO: 1  

 

Trenéři: Hvozdovič  

 

Celkové hodnocení:  

Turnaj MČR družstev žen se uskutečnil ve sportovní hale Folimanka v rámci JUDO Show , 

základní boje se uskutečnili v dopoledne, finálový zapas se pak konal ve večerním programu, 

do něhož se naše ženy bohužel neprobojovaly. 

 

Jednotlivá utkání: 1JCBO – Daito Ryu Pardubice 1:4 

 

Leona nepřijela na MČR družstev žen očividně ve formě, měl jsem za to že potrápí 

Horákovou více. 

Terka měla soutěžní start po devíti měsících byla to neznámá, nicméně se vypořádala se 

soupeřkou nekompromisně, ura-naga na ipon. 

Kristýna také po dlouhé pauze zaviněné zraněním, svedla těžký a nerozhodný duel se 

Zitovou, bohužel v GS dostala Hansokumake za hod v páce a do dalších bojů už nemohla 

zasáhnout. 

Štěpánka Hojdarová, naše posila s Litoměřic se prala výborně, ale na zkušenou seniorku to 

zatím nestačilo.  

To samé platí o Karolíně, silově výborně vybavená, ale na úspěšnou juniorskou 

reprezentantku nastačila judisticky. 

 

 

 1.JCBO Daito Ryu 

Pardubice 

1:4 

-52 Ščerbová Horáková 0:100 

-57 Václavková Jahodová 100:0 

-63 Polášková Zitová 0:1 

-70 Hojdarová Kulíková 0:100 
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+70 Michálková Zárybnická 0:100 

    

    

    

   100:301 

1JCBO : Judo SG Plzeň 1 : 4 

 

V tomto zápasu se rozhodovalo kdo postoupí do finálového utkání ve večerním programu. 

Reprezentační výběr pod hlavičkou SG Plzeň byl, ale nad naše síly. 

 

V úvodním souboji sice Leona překvapila Bodnárovou a po povedené technice o-goši 

skórovala Wazari, škoda že nedotáhla hod do konce, klidně to mohlo skončit iponem, zkušená 

posila Plzně pak ale velice rychle zápas otočila. 

Tereza dokázala v postoji držet krok se svou odvěkou soupeřkou, tam nedošlo k žádné 

bodované technice, nicméně zápasová praxe ještě schází a v ne-waza Polnická dokázala zápas 

dotáhnout do vítězného konce. 

Dominika proti Skalské nastoupila odhodlaně, dokázala i ohrozit několika nástupy, Skalská 

ovšem brzy přebrala iniciativu a zvítězila před časovým limitem. 

V ,,70,, potvrdila Štěpánka roli posily a nekompromisně se postarala o první bod. 

Za již rozhodnutého stavu nastoupila Karolína namotivovaná a bez přehnaného respektu, 

rozhodla judistická kvalita a zkušenost, Paulusová nechala Kajdu vybláznit a počkala si na 

správný moment k ukončení zápasu. 

 

 1.JCBO Judo SG Plzeň 1:4 

-52 Ščerbová Bodnárová 0:100 

-57 Václavková Polnická 0:100 

-63 Kuželová Skalská 0:100 

-70 Hojdarová Drdová  100:0 

+70 Michálková Paulusová 0:100 

    

    

    

   100:400 

1.JCBO : Czech Masters Judo Club 3:2 

 

V posledním zapasu turnaje se rozhodovalo o bronzových medailích. 

Vstup do utkání se nepovedl a Leona překvapivě prohrála v ne-waza s veteránko Zaoralovou. 

Taktéž Tereza překvapivě nestačila na Svatoň, byť měla převahu v postoji, prohrála v ne-

waza, kde po chybě skončila v osae-komi. 
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K obratu zavelela Dominika a vybojovala jednoznačné vítězství nad Valínovou, kde nedala 

soupeřce žádnou šanci. 

Štěpánka navázala a porazila svého času vybornou judistku Kodešovou, která bývá výborně 

připravena silově. 

Za stavu 2:2 nastupovala Karolína proti loňské mistryni ČR Švecové, která jako bývalá 

vzpěračka disponuje kvalitní silovou výbavou. Karolína daly vyniknout svým přednostem a 

v tomto duelu skórovala ipon po zdařilém kontru. 

Postarala se tak o vítězství týmu a zisk bronzové medaile. 

 

 

 

 

 

 1.JCBO Czech Masters 

Judo Club 

3:2 

-52 Ščerbová Zaoralová 0:100 

-57 Václavková Svatoň 0:100 

-63 Kuželová Valínová 100:0 

-70 Hojdarová Kodešová 100:0 

+70 Michálková Švecová 100:0 

    

    

    

   300:200 

 

 

 

Úspěšnost závodníků 

 

jméno příjmení 
hm. 

kategorie 

počet 

výher/proher 

v tomto kole 

počet 

výher/proher 

celkově 

počet bodů 

celkově 

Štěpánka  Hojdarová 70 2/1 2/1 4 

Karolína  Michálková +70 1/2 1/2 2 

Tereza Václavková 57 1/2 1/2 2 

Dominika  Kuželová 63 1/2 1/2 2 

Leona Ščerbová 52 0/3 0/3 0 

Kristýna  Polášková 63 0/1 0/1 0 
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V Ostravě: 1.12.2022   Zpracoval: Hvozdovič 

 


