
ZPRÁVA TRENÉRA Z MT + VT VARŠAVA 25. – 29.9.2015 

Konkurence: 327 kadetů a 123 kadetek z 15 států 
 
Závodníci: 50 kg Rýpar Radek 
  66 kg Klíma Matěj  
  73 kg Švec Pavel, Houska Jan 
  52 kg Zachová Renata 
  57 kg Zemanová Věra 
  63 kg Zlámalová Petra 
  
Trenér: Jaroslav Švec 
   
Výsledky: 
 
50 kg   Rýpar Radek (26z.)                         bez um.  0/2 
66 kg  Klíma Matěj (71z.)   9.místo  3/2 
73 kg Švec Pavel (59z.)   5.místo  4/2 
 Houska Jan (59z.)   bez um.  2/2 
52 kg Zachová Renata (25z.)  3.místo  4/1 
57 kg Zemanová Věra (23z.)  9.místo  2/1 
63 kg  Zlámalová Petra (24z.)  bez um.  1/2 
 
Celková bilance 16:12 
 
Veškeré kompletní výsledky, tabulky a statistiky najdete zde: 
http://www.wjo.org.pl/index.php?m=2015_18&lg=en 
 
Hodnocení: 
 
Jednalo se o přípravný turnaj a následné VT, na kterém jsme byli s RD poprvé. Byl jsem 
velmi mile překvapen úrovní a hlavně organizací turnaje, kde vše fungovalo na čárové kódy, 
světelné kostky oznamovaly zápasy, vstup na plochu byl povolen pouze na kartu, akreditace 
rychlá, bezproblémová a vynikajicí hotel. Myslím si, že toto bylo MINIMÁLNĚ srovnatelné 
s turnaji EC. V kategorii U17 se sešla největší konkurence, byli zde i Brazilci a početně se 
střední váhové kategorie pohybovaly okolo 50 závodníků. Nejlepšího výsledku dosáhla 
Renata Zachová a Pavel Švec, jejichž výkony byly spolu s Věrou Zemanovou, která musela 
pro zranění odstoupit z turnaje malinko výše než ostatních. Výsledky nechci přeceňovat ani 
podceňovat, závodníci měli jasný úkol a to jim bylo i dopředu řečeno - vyzkoušet si své 
techniky v ostré zápasové přípravě.   
 
Pro příští rok jednoznačně doporučuji tento turnaj zařadit jako přípravný do kalendáře 
minimálně pro kategorii U17. 
 



Následné VT probíhalo pod vedením pana Legiena, 2x olympijského vítěze, který byl spolu 
s dalšími polskými olympijskými medailisty na turnaji jako host. Bylo zaměřeno na randori, 
před kterým proběhla krátká technika z jeho dílny. Na VT byly tréninky rozděleny do  dvou 
skupin, v každé bylo cca 120 závodníků. (v pondělí) 
 
Turnaje se dále zúčastnily další české kluby (Teplice, Ústí, výběr středočeského kraje….) 
  
Zpracoval: Jaroslav Švec     Brno 30.9.2015 
	   	   	  
	  


