Zpráva trenéra MT Bad Blankenburg (GER) 24.3.2012 dorostenky a
juniorky
Trenér : R.Bláhová
Konkurence : 500 závodnic z 17 zemí
Veškeré statistické informace k turnaji na www.german-judo.de
Výsledky našich závodnic :
Dorostenky:
48 kg
(43 z.)

Dítětová Marie
Riehl Maike
Bogers Genevieve

bez um.
(GER)
(NED)

0/2
0:10
0/10

-10 škrcení
-10 páka

První zápas Majdy jsem bohužel vůbec neviděla (praly se další dvě závodnice), ve
druhém zápase s NED se v postoji pouze bránila, po přechodu zem byla „ztracená“. Majda je
ještě dítě, snaží se, ale věkový rozdíl hlavně ve vedení boje je značný.
57 kg
(41 z.)

Szarzecová Adéla
Olsen Laerke Marie
Kuka Loriana
Reimann Lara
Vogel Jennifer
Dörper Alexandra

7.místo
(DEN)
(SUI)
(GER)
(GER)
(GER)

3/2
10:0
10:0
0:10
10:0
0:10

+10 škrcení
+10 UMA
-10 OGO
-š, +10 UMA
-10 škrcení

Adéla podala velmi dobrý výkon, poslouchá a je schopná realizovat taktické pokyny,
výborný boj na zemi. Bohužel má dost omezený chvatový rejstřík (pouze UMA, neumí
zaútočit v jiném směru), pokud soupeřky nepřistoupí na předbíhání boků nebo jsou rychlejší
je to pro Adélu „Konečná“.
Kulíková Michaela
Rieger Isabella

bez um.
(AUT)

0/1
0:5

-5 KUG (golden)

Míša za celý zápas soupeřku neohrozila, pokud už nastoupí do chvatu pustí se a padá
na břicho, boj o úchop je „nulový“.
Juniorky:
52 kg
(45 z.)

Gerasimenko Elizaveta
Gansemans Aino
Schellert Sarina
Lunding Anja

bez um.
(BEL)
(GER)
(DEN)

2/1
10:0
5:0
0:10

+10 UMA
+š, +5 UMA
-7 SON, -7 STG

První dva zápasy skvělé, pak přišla DEN – rychlá seoi nage a Líza neví co se děje, je
pomalá, seoi soupeřky obíhá tak, že jí naleze na záda.

57 kg
(58 z.)

Havlíčková Markéta
Posvite Laury
Natoli Laura

bez um.
(FRA)
(BEL)

0/2
0:10
0:10

-7 TGU, -š,-5 HRG,-7 TGU
-7 HRG, -7 OGO

Markéta vůbec nestíhá v úchopu, přistoupí na úchop soupeřky i když jí nevyhovuje,
jen se brání, žádný nástup do chvatů ani pokus o kontrachvat, chytí se do vykříženého úchopu
a čeká co bude (2xTGU).
Vydrová Michaela
Dzavbatyrova Jachita

bez um.
(GER)

0/1
0:10

-š, +š, -10 YGU (golden)

Míša bez přípravy, někdy i bez úchopu pálí jednu seoi nage za druhou, na kolena a
naprosto mimo soupeře. Jako trenér jsem byla naprosto zbytečná, od tohoto způsobu „boje“ se
mi jí nepodařilo odradit.

Zpracovala: R.Bláhová

