
Zpráva  z  MSJ   Paříž – Francie  2009  
 
Konkurence:   468 judistů (190 závodnic a 278 závodníků) ze 68 zemí  
 
Závodníci:   Michal  Tománek, Tomáš Vaníček, Jakub Dědeček, Alexandr Jurečka, Krpálek Lukáš, Tereza Patočková 
 
Trenéři:  Václav Červín, Zbyněk Rubáš, další osobní trenéři na vl.náklady 
 
Vedoucí výpravy : Jiří Dolejš 
    
55 kg (31 závodníků) 
        Michal  Tománek - 0/1   bez umístění 
 - IVANYAN  Grigor   ARM 0:10  - 7 STG,- š,  - 7 držení 
       
60 kg (34 závodníků) 
        Tomáš  Vaníček - 0/1   bez umístění  
 - JUNG  Hyun-Jin KOR  0:10  -10 TGU 
 
66 kg (43 závodníků) 
        Jakub  Dědeček - 0/1   bez umístění 
 -ISSAKHANOV Damir KAZ 0:10  -5 KUG,  -10 KSG 
 
57 kg (32 závodnic) 
        Tereza  Patočková - 1/1   9.místo 
 - HUSEYNZADE  Kamala AZE 10:0  +5 HRG, +10 kesa gatame 
 - FRANSSEN  Juul NED 0:5  -š, -š 
 

-  
- 90 kg (37 závodníků) 

Alexandr Jurečka - 2/2 – 7.místo 
 - KRIARIDIS Grigorios GRE 10:0  +5 OUG+UMA, +10 OUG 
 - OXIKBAYEV Shynggys KAZ   5:0  -š,- 5 HRG,+5 hiza gur.,+š  GS: +š 
 - HILDEBRAND Aaron GER   0:10 -š,-š,-7 HRG,+š,-7 KUG 
 - DOVGAN Dmitry RUS   0:10 +5 OUG, -7 UMS, -7 UMS 
 

- 100 kg (35 závodníků) 
Lukáš Krpálek - 5/0 – 1.místo  OBHÁJIL  TITUL  MISTRA  SVĚTA !!! 

 - SZARKA Tomáš SVK 10:0  +10 držení 
 - SASSON  Or ISR 10:0  -š,-š,+10 držení 
 - SAN MARTIN Alejandro ESP 10:0  -š,+5 joko gur.,+š,+ 5 TNO,+5 joko gur.,+7 UMA 
 - MOL  Tobias NED 10:0  -š,+š,+10 tatešiho g. 
 - DOMANSKI  Tomasz POL 10:0  -š,-š,+š,+š,+7 SUG,+7 držení 
    

 
Hodnocení : 
 
 
Tománek M.: Michal nestačil na soupeře silově, a i proto si nebyl schopen vybojovat úchop. Vrcholem pro něj však zůstala úprava 
hmotnosti, kterou patrně podcenil. 
 
Vaníček T.: Tomáš se nedokázal prosadit proti úchopu soupeře a poté ze zoufalství nastoupil do nepřipravené techniky, bez úchopu. 
Tím dal soupeři prostor pro dobrý kontrachvat. 
 
Dědeček J.: Na jednoho  z favoritů nestačil. Během úvodu utkání dvakrát upadl na nožní techniku a prohrál aniž si vybojoval nějaký 
úchop… 
 
Patočková T.: V prvním zápase s přehledem „přejela“ soupěřku z AZE. Měla dobrý pohyb a dobrou kumikatu. Ve druhém utkání 
narazila na pozdější finalistku. Tu překvapila hned v úvodu výborným nástupem na SMK, který ale k hodnocení nevedl. Od této doby 
se Tereza přes dlouhé ruce soupeřky a její dobrý pohyb do ničeho nedostala. Byla dvakrát trestána a prohrála. I tak však předvedla 
sympatický výkon. Vzhledem k jejímu věku (prvním rokem jun.), je příslibem do budoucnosti. 



Jurečka A..: Sedmé místo je asi odrazem jeho současné výkonnosti. Je to bojovník a snaží se odvézt maximum. Rozhodně mu 
vyhovovala změna pravidel, protože je na tom chvatově dobře. Problémem zůstává kondice a taktické myšlení. Po nervydrásajícím 
souboji s Kazachem nestačil zregenerovat a zápas s Němcem byl jen „formalitou“. Ve finále oprav pak vlétl na Rusa s odhodláním. 
Z prvního nástupu hodil, z následujícího už byl okontrován. V polovině utkání mu došly síly a stejná chyba – útok na OUG+UMA – 
znamenala další kontr a prohru. Rus jen čekal na příležitost a Saša mu ji poskytl. Jinak Saša prokázal svým umístěním (5.MEJ a 
7.MSJ) velkou perspektivu. 
 
Krpálek L.: Lukáš  prošel celou soutěží celkem hladce. Soupeře převyšoval dobrou kumikatou a kvalitním útokem zejména na sumi 
gaeši. Tradičně výborné byly přechody do držení. Soupeři měli většinou obrovský respekt a útočili jen „jako“. Tentokrát  Lukáš  
neupadl ani jedinkrát, jen se nechal několikrát i zbytečně trestat. Od poloviny zápasu už měl vždy hodně navrch. Nebýt „dramatické 
zápletky“ před semifinále (málem s nenastoupením k zápasu), tak se naprosto suverénním způsobem propracoval k obhajobě TITULU 
MISTRA  SVĚTA. Gratuluji a smekám… 
            
 
Závěrem : 
 
Děkuji  všem  spolupracovníkům za odvedenou práci, během celého roku. Velký dík patří zejména osobním trenérům našich 
reprezentantů a kolegům u RDJ. Jen tak dál !!! 
         Václav Červín  
            trenér RDJ 


