
ZPRÁVA TRENÉRA Z YOG BUENOS AIRES 7. – 10.10.2018

Konkurence: 52 závodníků a 52 závodnic z 70 zemí a 5 kontinentů

Závodníci:     81 kg Bezděk Martin
70 kg Svobodová Ester

Trenér: Jaroslav Švec

Výsledky:
81 kg Bezděk Martin 2.místo 3/1 12 závodníků

Zrhari MAR 10 : 0 -7 OUG, +10 KSG
Paez VEN 10 : 0 +10 TNO
Rebahi ALG 7 : 0 +s, +7GG
Sulca ROU 0 : 10 -10 SON (10 sec.)

70 kg Svobodová Ester 5.místo 2/2 13 závodnic
Pretorius ZIM 10 : 0 +10 UMA
Liu TPE 10 : 0 +7 UMA, +7osae
Gritsenko KAZ 0 : 10 -7HRG, +s, -7 OSG
Lobnik SLO 0 : 1 -s, -10osae (v GS)

Stručné hodnocení:
Martin Bezděk sice nepředváděl nijak oslnivé judo, nicméně na těchto vrcholných akcích se 
ani neočekává. Poctivým výkonem dokráčel za svým zatím největším úspěchem v kariéře a to
stříbrnou medailí. V prvním zápase hned upadl, ale dokázal zápas zvrátit a to jej nakoplo dál. 
Ve všech svých vítězných zápasech byl lepší než soupeři a dokázal se prosadit i chvatově – ve
finále ovšem zaspal a po 10sec. odcházel poražen. V soutěži družstev přispěl dalšími třemi 
vítězstvími ke stříbrné medaili. 

Ester Svobodová dosáhla vzhledem ke své přípravě maxima. Ve svých vítězných zápasech 
dokázala hodit na UMA do dvou minut – klobouček dolů. Pokud ovšem soupeřky její útoky 
ustály, šla s výkonem rapidně dolů. V boji o třetí místo svůj zápas prohrála bohužel z důvodu 
slabší fyzické kondice, než měla soupeřka. Ovšem i páté místo je pro Ester velkým úspěchem 
a moc ji gratuluji – je ovšem obrovská škoda, že nedosáhla na medaili – bylo k ní opravdu 
blízko. V soutěži družstev Ester prohrála s Liu, kterou v jednotlivkyních dokázala porazit.

Celková zápasová bilance jednotlivci: 5/3
Celková zápasová bilance družstva: 3/1

Zpracoval: Jaroslav Švec Brno, 25.11.2018




