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

 

Zpráva trenéra z MEJ Vantaa 2019 (FIN)  
 
Datum konání:  12. – 14. 9. 2019 
 
Konkurence:   342 závodníků, 44 států. 
 
Závodníci:  66 kg Svoboda Jan, 73 kg Bydžovský Adam, Pochop Daniel, 81 kg Meško 

Mikuláš, Švec Pavel, 90 kg Bezděk Martin  
 57 kg Zemanová Věra, 63 kg Zachová Renata, Polášková Kristýna 
 
Trenér:  Sedmidubský Václav, Turek Jindřich 
 
 
66 kg (29 závodníků) 
 
       Svoboda Jan bez um.  0/1 
                      
 - Galaktionovs LAT 0:10 -10 OUG 
                      
Honza začal hodně zpomaleně a nechal soupeře útočit. Hned z druhého nástupu upadl na Ippon, chyběla 
tam jakákoliv reakce. 
 
73 kg (32 závodníků) 
 
       Bydžovský Adam  9. m.  1/1 
                      
 - Radvanszki ROU 10:0 - s,+ 7 SMG, -7 SEO, +7 DAH 
 - Sterpu MDA 0:10 -10 škrcení 
 
Adam šel na začátku až příliš opatrně, ale pak se rozjel a první utkání zakončil hezkým hodem. V druhém 
zápase proti vítězi celé kategorie skvěle plnil taktické pokyny a soupeř nevěděl, kudy na něj, bohužel 
potom přišlo zaváhání na zemi a bylo po nadějích. 
 
Pochop Daniel  bez um.  0/1 
                      
 - Gamosov RUS 0:10 -10 SMG 
 
Dan narazil na finalistu, který je zatím o kousek dále, přes to měl slušný úvod, dostal se i do dobrého 
nástupu. Potom ale v jedné zteči neubránil velký tlak v jednostranném úchopu a přišel hod na Ippon. 
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81 kg (36 závodníků) 
 
       Meško Mikuláš  bez um.  0/1 
                      
 - Gurevitch ISR -s, +s, +s, -7 SEO 
 
Mikymu evidentně bránil v úchopu zraněný pravý palec, přes to se šel o výsledek poprat, udělal opravdu 
velké množství rychlých nástupů, ale při každém bohužel neudržel kimono, a když nehodí, tak nemůže 
vyhrát. 
 
Švec Pavel  bez um.  0/1 
                      
 - Zarudnievs LAT 0:1 -s, +s GS: -7 TNO 
 
Pavel se až příliš bál utkání otevřít a nepustil se do svého obvyklého tlaku. Toho soupeř využil a 
s přibývajícím časem přebíral iniciativu. Především v druhé části zápasu nepřicházely od našeho judisty 
žádné útoky. 
 
90 kg (29 závodníků) 
 
       Bezděk Martin  bez um.  0/1 
                      
 - Hoellwart AUT 0:10  -s, +s, -s, -s 
 
Martin byl pomalý a bez šťávy. Přes to, že měl hratelného soupeře, tak mu trvalo příliš dlouho, než se 
odhodlal do jakéhokoliv chvatu a AUT byl vždycky rychlejší. Z toho potom pramenily tresty. Změna 
bohužel nepřišla ani v čase, kdy už nad Martinem visela hrozba 3. potrestání. 
 
 
  
57 kg (26 závodníků) 
       Zemanová Věra bez um.  0/1 
 
                     - Ballhaus GER 0:1 -s, -s, +s GS: -7 kontr OUG  
  
                      
Věrka dostala těžkou soupeřku na úvod a ta byla rychlejší a mnohem častěji nastupovala. Věrka přitvrdila 
až v závěru zápasu, kdy utkání začala vyrovnávat. Bohužel v GS promáchla svojí osobní techniku a 
soupeřka získala rozhodující bod. 
 
-63 kg (23 závodníků) 
        
Zachová Renata 5. m.  2/2 
                     - Severin  ROU 10:0  +s, -s, +s, -s, +s 
 - Ozbas HUN 0:10  -7 OGO, -7 KMK 
 - Liluashvili RUS 1:0  -s, +s, GS: -s, +7 SODE 
 - Fazliu  KOS 0:7  -s, +s, +s, -7 Sasae 
Renatě se příliš nedařilo pohybově a i chvatů přicházelo málo. Vše dohnala velkou taktickou vyspělostí. 
5. Místo na ME je krásný výsledek a jen poukazuje na vysokou úroveň Renaty, která dokázala tento 
výsledek urvat, i když se jí příliš nedařilo. Také ještě do pondělí brala antibiotika. 
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Polášková Kristýna bez um.  0/1 
                     - Pecoler SLO 0:10 -10 páka 
 
Kristýna dostala hratelnou soupeřku, bohužel se nedokázala dostat přes její ruce a nakonec prohrála na 
jedinou zbraň Slovinky – boj v newaza. 
 
 
 
ZÁVĚR: 
 
Celkový dojem z vystoupení na ME není příliš dobrý, a i když vezeme 5. místo, tak byla od tohoto týmu 
větší očekávání. Celkově jsme málo nastupovali do chvatů a skoro vůbec se neprosazovali. Mnohdy byl 
vidět až přílišný respekt z tohoto turnaje a snaha především eliminovat zbraně soupeře, na úkor svého 
projevu.  
 
 

 
Turnajová bilance: 3/10 
 
  Zpracoval:   Václav Sedmidubský – trenér RDJ 
 


