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ZPRÁVA TRENÉRA 

 

Finále Extraligy mužů 2022 

 

 

Datum: 20.11.2022    

 

Kategorie: muži  

 

Počet týmů 1.JCBO: 1.  

 

Trenéři: Hvozdovič  

 

Celkové hodnocení:  

 

Po základních kolech během sezony jsme postoupili do finálové části, která se konala v rámci 

JUDO SHOW v Praze na Folimance. 

Po losu jsme nastoupili do čtvrtfinále proti těžkému soupeři USK Praha, která měla na 

soupisce i Lukáše Krpálka. 

Ve čtvrtek před finálovou nedělí se zranila naše opora v +90 Matěj Silvestr, takto oslabení 

jsme mohli jen překvapit. 

  

 

 

Jednotlivá utkání: 

Radek nastoupil proti Dvořáčkovi dobře namotivován, zapas byl vyrovnaný, Radek pod 

kontrolou rychlé nástupy soupeře. Po jedné kombinaci tří navazujících chvatů ale neuhlídal 

rychlý sled a Dvořáček skoroval wazari.  

V dalším vývoji došlo k hodně spornému výroku rozhodčích, kdy Radek vystihl moment 

nástupu soupeře a de-aš-harai trefil přesně, bohužel rozhodčí neuznali jasný ippon i přes 

protesty. 

 

Šimon nastupoval proti seniorskému reprezentantovi Bydžovskému a i když Šimon dělá 

velký progres na soupeře to zatím nestačilo, ten skoroval 2x wazari.  

 

Zahraniční posila z Czarni Bytom se letos osvědčila, Pawel Drzymal účastník MS seniorů a 

stabilní člen polské reprezentace nedal Miky Meškovi moc šancí a zvítězil přesvědčivě na 

ippon. Výstavní o-soto-gari. 
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Dominik měl velmi těžkou úlohu za již rozhodnutého stavu, nastupoval proti gruzínskému 

soupeři, Gvelesianimu. Zahájil bez zbytečného respektu a bojovně. Dva pokusy o uči-matu 

stihl, než se projevila kvalita soupeře. 

 

V těžké váze nastoupil Dan Chlebovský, který si odbyl premiéru v Extralize mužů, proti 

zkušenému matadorovi světových žíněnek, Horákovi příliš šancí neměl a utkání skončilo 

poměrně brzy, hodem na ippon bývalého reprezentanta. 

 

Tímto jsme nepostoupili do semifinále Extraligy mužů ročník 2022 a po přepočtu 

čtvrtfinálových zápasů jsme obsadili konečné 6.místo. 

Tento mladý perspektivní tým, nejmladší ze všech zúčastněných družstev, se určitě prosadí, 

doufám už v příští sezoně na vyšší příčky. 

 

 

 1.JCBO USK Praha 1:4 

-66 Rýpar Dvořáček 0:10 

 -73 Křížek Bydžovský 0:100 

-81 Drzymal Meško 100:0 

-90 Motyka Gvilisiani 0:100 

+90 Chlebovský Horák 0:100 

    

   100:310 

 

 

 

 

Úspěšnost závodníků 

 

jméno příjmení 
hm. 

kategorie 

počet 

výher/proher 

v tomto kole 

počet 

výher/proher 

celkově 

počet bodů 

celkově 

Radek Rýpar -66 0/1 6/1 12 

Šimon Křížek -73 0/1 2/3 4 

Pawel Drzymal -81 1/0 3/2 6 

Dominik Motyka -90 0/1 0/3 0 

Daniel Chlebovský +90 0/1 0/1 0 

Matěj Silvestr +90 - 1/3 2 

Jiří  Svoboda -90 - 1/5 2 
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V Ostravě: 22.11.22   Zpracoval: Miroslav Hvozdovič 

 


