
 1. Judo club Baník Ostrava, z.s. 

 
 
J. Misky 71/11, Ostrava 30, 700 30  č.ú. 1659796339/0800 
IČO: 27015891  www.1jcbo.cz 
DIČ: CZ27015891  info@1jcbo.cz 

ZPRÁVA TRENÉRA 
 

USK Praha cup mužů a žen 2023 

 
 
Datum: 11.2.2023    
 
Kategorie:   
 
Počet závodníků 1.JCBO: 10   z toho:  1 muž 
                                                                                                          2 ženy 
                                                                                                          5 juniorů 
                                                                                                          2 juniorky  
       
 
Trenéři: Hvozdovič, Koza  
 
 
Hodnocení: 
  

Tradiční český pohár, který se pravidelně koná v Praze v únoru, byl tentokrát také 
zařazen díky zahraniční spolupráci ČR, Polska a Slovenska do ,,International tour 2023,, 4 
turnajů, která bude poté po skončení posledního turnaje v Brně vyhodnocena také celkově. 

 
To se projevilo i na zahraniční účasti, startovali závodníci ze 7 zemí ( ČR, 

SVK,POL,GEO,AUT,KAZ,UKR). Turnaj byl uspořádán ve sportovní hale Folimanka, na 
třech žíněnkách. Proběhl hladce a bez problémů. 

 
Z pohledu přípravy byl tento turnaj druhý v řadě, jako kontrolní start pro závodníky, 

kteří mají před důležitými turnaji. Senioři na EO Warszawa koncem února, a starší junioři na 
Matsumae cupu v Dánsku. 

Dále startovali junioři prvním rokem, od který by bodované umístění bylo spíše 
překvapením v seniorské kategorii, nasbírali cenné zkušenosti a nebyli úplně bez šancí vyhrát 
nějaký zápas. Svůj vrchol mají začátkem dubna na MČR juniorů. 

V tomto směru turnaj svůj účel splnil a se získaných poznatků se bude dále ubírat další 
sportovní příprava a ladění formy pro nadcházející soutěže. 

 
 
 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 
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Tereza  Václavková -57 kg 3/0 1. 

Matěj  Silvestr -100 kg 2/2 5. 

Šimon  Křížek -73 kg 2/2 - 

Dominika  Kuželová -63 kg 1/2 - 

Ondřej Hula -66 kg 1/2 - 

Filip  Čebík -73 kg 0/2 - 

Michal  Čerchla -100 kg 0/2 - 

Krystína  Polášková -57 kg 0/1 - 

Tomáš  Meixner -66 kg 0/1 - 

Karolína  Michálková +78 kg 0/5 - 

 
 
V Ostravě:21.2.2023  Zpracoval: Miroslav Hvozdovič 


