ČESKÝ SVAZ JUDO

tel.:
+420 -233 355 280
fax:
+420 -257 214 265
E-mail: sejudo@cstv.cz

CZECH JUDO FEDERATION
Zátopkova 100/2  box 40  160 17 Praha 6-Strahov  Czech Republic

Zpráva trenéra z ECJ Lignano 2018 (ITA)
Datum konání:

7. – 8. 4. 2018

Konkurence:

604 závodníků, 36 států.

Závodníci:

60 kg Vopat David, 66 kg Svoboda Jan, Klíma Matěj, 73 kg Svoboda Ondřej,
Bydžovský Adam, 81 kg Meško Mikuláš, Švec Pavel, 100 kg Dvořák Radim,
Rejchrt Matyáš, 63 kg Zachová Renata, +78 kg Paulusová Markéta

Trenér:

Sedmidubský Václav, Štěpán Jiří

60 kg (57 závodníků)
Vopat David
9. m. 3/2
- Salimli
AZE
- Milic
SER
- Kumtas
TUR
- Elkind
ISR
- Bors Dumitrescu ROU

10:0
1:0
0:10
10:0
0:1

+s, +s, +10 SEO
+s, +s, -s, GS: +7 SEO
-7 KMK, -7 KGU
+s, +s, +7 SEO, +7 SEO
GS: +s, -7 kontr SODE

David ukázal dobrou silovou připravenost, ale má vlažný vstup do každého zápasu, což mu Turek ve 3.
utkání jasně vysvětlil. Je potřeba opět zapracovat na dotahování technik, protože i v prohraných zápasech
bylo několik VELMI nadějných nástupů, které končí nevyužité. V posledním prohraném duelu byla opět
chyba v nepřipraveném nástupu, což byla veliká škoda, protože v GS měl David velkou převahu a zápas
tvořil.
66 kg (72 závodníků)
Svoboda Jan

bez um.

- Boka
- Mella

1/1
HUN
ITA

10:0
0:10

+s, +s, +10
-10 TNO

Honza byl v prvním duelu velmi přesvědčivý a svého soupeře ničil aktivitou a následně i hodil. V druhém
duelu začal opět sebevědomě, ale poté se pustil na kontakt se silným Italem a ten hodil dobře trefené TNO
do zadu. Honza předvádí pěkné a technické judo, ale na juniory bude potřeba přitvrdit.
Klíma Matěj

bez um.
- Wendland
- Laudort

1/1
GER
FRA

10:0
0:10

-s, -s, +7 SEO, +7 SEO
+s, -s, -s, -10 škrcení

Matěj šel v prvním zápase ze začátku opatrně, ale když prohrával na 2 tresty, tak se začal prát a soupěře
2x hodil na SEOI. V druhém zápase Francouz Matěje nepouštěl do seoi a ten ho ničím nedokázal příliš
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překvapit a v závěru utkání nakonec Matěje uškrtil. Matěj musí začít pracovat v kumikatě, protože vše
dělá jen z jednoho úchopu, ale pokud ho soupeř chytne tak, jak mu nevyhovuje, tak se nevytrhává, ale ani
není schopen zaútočit. S Matějem jsme tento problém řešili na následném Kempu.

73 kg (61 závodníků)
Svoboda Ondřej
- Dremyan
ISR

bez um.
0/1
0:1
+7, -s, -7, GS: -7

Ondra začal aktivně, v zápase vedl na wazari, ale vedení až do konce neudržel. Ve zlatém skóre měl opět
převahu, ale rozhodčí soupeře netrestal, a tak Ondra ztratil hlavu a zbytečně upadl.
Bydžovský Adam
- Makhmadbekov TJK

bez um.
0/1
0:7
-s, -7 OUG

Adam dostal hned na úvod medailistu z MS a šel velmi dobrý zápas. Vypracoval si 2 příležitosti, kdy byl
blízko k hodu a dobře bránil soupeřův silný levý hák. Bohužel jednou upadnul na soupeřovo OUG, které
se mu nepodařilo přebrat do kontru. Na závěrečný tlak už neměl moc času, protože skoro celou poslední
minutu ho soupeř držel na zemi.
81 kg (62 závodníků)
Švec Pavel
- Plantak
- Rajkai
-Gallina
-Kurtan
- Wittwer
- Goz

SLO
HUN
ITA
HUN
SUI
HUN

5. místo
4/2
10:0
+s, +10 držení
10:0
+7 GGU, +7 podtočení
10:0
+10 škrcení
7:0
+7 kontr SODE
0:10
-10 kontr GGU
0:10
-7 kontr KMK, -7 kontr OUG

Pavel začal velmi dobře, prvního soupeře s převahou v postoji dostal na zem a udržel. Silného Maďara 2x
hodil a s přehledem si pohlídal jeho velmi nebezpečné nástupy. Ve třetím zápase vyhrál hned v úvodu na
škrcení, když obešel seoi. Ve čtvrtfinále získal ze začátku utkání wazari, které udržel až do konce.
V semifinále hned nastoupil do Goshi gurumi, ale soupeř jí dokázal ustát a Pavla zlomil do zadu. O bronz
to byl nadějný výkon, ale utkání rozhodla sporná situace, kdy Pavel zasekl nohu do kouchi maki komi, ale
padající soupeř ho vzal přes sebe, i když nejprve spadnul na čistá záda a wazari bylo přisouzeno jemu. Po
následné snaze utkání dorovnat přišel druhý kontr, tentokrát z OUG. Medaile byla blízko, ale pokud Pavel
zopakuje svůj výkon, tak určitě přijde.
Meško Mikuláš
- Vrhovnik
- Goz

SLO
HUN

bez um.
1/1
10:0
+s, +s, +7 SEO, +10 držení
0:10
-s, -s, -7 SODE

Miky v prvním utkání soupeře přejel, ale pouští se hodně do nástupů z místa. Hodit se mu podařilo až ve
chvíli, kdy si počkal na reakci soupeře. V druhém zápase ztrácel silově, sice dokázal bránit soupeřovi
úchopy, ale už si nevytvářel příležitosti pro ty svoje. Po dvou trestech musel utkání otevřít a 20 s před
koncem přišlo rozhodující sode. Miky se umí dostat do chvatu, ale všechno je z místa. Pokud má
silnějšího soupeře, tak se mu velmi těžko zbavuje úchopu, když si nepomůže pohybem a potom působí
pasivně.
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100 kg (25 závodníků)
Dvořák Radim
- Calderoni
- Goldhammer
-Barniewski

ITA
GER
POL

9. místo
1/2
10:0
+10 páka
0:10
- 10 URN
0:10
-10 páka

Radimovi se tentokrát turnaj příliš nepovedl. V prvním zápase dostal slabšího soupeře, toho s přehledem
porazil, ale následné 2 utkání prohrál hned v první zteči.
Rejchrt Matyáš
- Karimli
AZE
- Graziani
ITA
- Stromko
SVK

9. m.
10:0
10:0
0:10

1/2
-s, -s, -7 KSG, -10 škrcení
-s, -s, +s, +7 podtočení, +10 držení
+7 SEOI, -s, -s, -10 kontr SASAE

V prvním duelu se Maty těžko bránil tlaku soupeře, ohrozit ho mohl jen přes seoi, do které se pustil jen
jednou. Po dvou trestech se musel prát, ale na tělo to přes AZE nešlo a upadnul a následně byl uškrcen.
V druhém zápase měl slabší začátek, ale pak hodně přidal a soupeře uhnal. Ve třetím hned v úvodu hodil,
měl několik dalších hodně dobrých nástupů a zápas tvořil jen on, soupeř jen tlačil a čekal na kontr. 30
sekund před koncem se dočkal, když Maty udělal sasae do záklonu. To byla velká škoda.
.
63 kg (34 závodníků)
Zachová Renata bez um.
- Kropská
POL
0:10

0/1
+s, -10 UMA

Renča začal utkání aktivně, vedla i na trest, ale zhruba po minutě se dostala k autu, chtěla utkání přerušit,
když jí soupeřka zahákla nohu, ale ta jí doskákala a byl z toho ippon.
.
+78 kg (16 závodníků)
Paulusová Markéta
- Ferrer Bartulos ESP
- Durand
FRA
- Dicko
FRA
- Saudrais
FRA

3. místo
3/1
10:0
+s, +s, +7 SMK, +7 SMK
10:0
+10 TNO
0:10
-s, -7 KUG, -10 KUG
10:0
+s, +7 JGU, +10 TNO

Markéta se tentokrát prala opravdu dobře. Na první soupeřku udělala hned několik nástupů, které se jí
nepovedly, ale když vedla na 2 tresty, tak se srovnala a následné 2 útoky hodila. Druhý zápas vyhrála
hned v první zteči, když se k ní soupeřka natočila bokem a hned letěla dozadu. Ve třetím s velkou
favoritkou nezačala špatně a první hod byl hodně sporný, ale nakonec byl připsán Francouzce jako KUG,
i když strh dělala Markéta. Druhá šance hodit přišla záhy, ale rozhodčí dal mate v chvíli, kdy Markéta
házela. Potom už silná Francouzka dostávala Markétu pod tlak a další pokus o strh už ohlídala a přidala
nohu, takže byl ippon. V duelu o bronz byla opět Markéta jednoznačně lepší a soupeřku nejprve
kontrovala ze seoi a poté hodila ještě jednou dozadu. Takhle by to šlo!!!
ZÁVĚR:
Turnaj byl letos velmi dobře obsazený, a tak je potřeba vyzdvihnout výkony Markéty a Pavla, ještě slušně
se zapral David Vopat. Pořád nám visí ve vzduchu několik zbytečných proher, tak když ještě zapracujeme
po taktické stránce, tak věřím, že se z podobných turnajů můžeme vracet s mnohem lepšími výsledky. Co
vidím velmi pozitivně je, že snad všichni závodníci se chtějí prát a tlačí se za hodem. Co se mi naopak na
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turnaji nelíbilo je přístup rozhodčích, kteří vůbec nepodporují pozitivní judo a trestají hlavně chyby, ale
nikoliv neaktivitu. Viděli jsme mnohokrát, že závodník udělal klidně 5 dobrých nástupů a trest pro
soupeře nepřišel, ale když se mu 6. nepovedl, tak stahování tam bylo hned.

Turnajová bilance: 15/15
Zpracoval:

Václav Sedmidubský – trenér RDJ
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