Zpráva z MEJ YEREVAN 2009
Konkurence: 295 judistů (131 závodnic a 164 závodníků) ze 38 zemí
Závodníci: Alexandr Jurečka, Krpálek Lukáš
Trenér: Václav Červín
- 90 kg (20 závodníků)
Alexandr Jurečka

- 2/2 – 5.místo
- DEBRELIEV Miroslav
- NHABALI Quedjau
- JANOYAN Karen
- TOMASETTI Pablo

- 100 kg (23 závodníků)
Lukáš Krpálek
- 4/0 – 2.místo
- MOL Tobias
- POCSKAI Szabolcs
- SAN MARTIN Alejandro
- BORKOWSKI Pierre
- GASIMOV Elmar
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+10 tatešiho gatame
-š,-š,-10 TNO
+7 OUG,+š,+7 kesa gatame
+š,+š,-10 mune gatame (30 s. do konce)
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-5 SON, -š,+7 SUG,+10 SUG
+š,+š,+7 UMS,+5 tatešiho g.,+š
+5 UMA,+7 UMS,+š,-š,-š
+5 KGU,+10 tatešiho gatame
- 10 SON

Celkově : 6 vítězství a 3 porážky. Turnaj probíhal v obrovské velmi pěkné hale na 3 tatami a byl výborně zorganizován.
V sobotu na finálovou část a zahájení byla hala zaplněna do posledního místečka. (1/5 běžní diváci, zbytek vojsko a
studenti…Atmosféra úžasná, na judu málo vídaná.
Hodnocení :
Jurečka A..: Příjemné překvapení turnaje. I při prohraných zápasech na soupeře „měl“, prohrával na svou zbrklost a taktickou
nevyzrálost. V zápase s UKR také po 2 minutách „odešel“ fyzicky. V zápasech se prezentoval kvalitním útokem na ouči a taio toši a
přechody do držení. V boji o bronz prohrál „vyhrané“ utkání. Vedl na 2 tresty a byl jasně lepší. V poslední minutě se rozhodl zaútočit
sumi g. a lehl si do držení, ze kterého za pár sekund bravurně utekl. Ital už neměl sil k závěrečnému náporu, ale Saša nesmyslně a opět
neúspěšně nastoupil do sumi g. a opět si lehl do držení, ze kterého tentokrát už neutekl. Soupeři vítězství vysloveně „daroval“ a
přišel tak o svou životní medaili.
Krpálek L.: Lukáš do finále prošel celkem hladce. Soupeře převyšoval dobrou kumikatou a kvalitním útokem zejména na sumi gaeši.
Soupeři měli většinou obrovský respekt a útočili jen „jako“ a Lukáš pohotově kontroval a přecházel výborně do držení. Před
finálovým blokem se již Lukáš necítil dobře. Měl rýmu, bolela ho hlava a zápěstí. Ve finále pak „vydržel“ jen 21 sekund. Z prvního
nástupu upadl na ipon soenage. I tak je stříbrná medaile z MEJ velkým úspěchem.

Václav Červín
trenér RDJ

