ZPRÁVA TRENÉRA Z MSJ, CAPE TOWN, JAR, 31.10. - 7. 11. 2011
___________________________________________________________________________
Konkurence: 213 juniorek a 314 juniorů z 65 zemí
Trenér: Mgr. Jiří Štěpán
Lékař: Mudr.Vladimír Heinz (dopingový komisař IJF)
Závodníci:
55 kg David Pulkrábek, 66 kg Jakub Ječmínek, 100 kg Lukáš Hlaváček.
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Celková bilance 4/4
Hodnocení:
Pulkrábek David – David předvedl na tomto turnaji svůj nejlepší výkon v sezóně. Porazil mistra
Asie (Uzbeka) na svoji protočenou soje. V druhém zápase výborného Kazacha. Zápas s Američanem
byl velmi vyrovnaný. David ze začátku prohrával, ale cíleným tlakem dokázal zápas otočit ve svůj
prospěch. Oproti MEJ nesklouzl do svého stereotypu a hledal vítězný chvat. Ve čtvrtfinále šel David
s budoucím mistrem světa Gadzievem. Jednalo se o naprosto vyrovnaný zápas, který rozhodl trest
v GS. David prohrál jednou kumikatu a dostal se do kolen což rozhodčí ihned potrestali. V opravách
se na Davidovi negativně projevila pauza cca 3 hodin a prohrál zápas s Belgičanem. Konečné 7.
Místo po zdravotních problémech se ovšem počítá. A hlavně to nejdůležitější: David prošel turnajem
bez zranění a může se připravovat na nadcházející sezónu.
Ječmínek Jakub – Kuba šel do zápasu s velkým odhodláním, ale nebyl schopný provést nástup,
kterým by skóroval. Vynutil si pouze jeden trest za pasivitu. V golden score byla hrubá taktická
chyba spojená s vyšlápnutím - potrestaná šidem. Konečný výsledek prohrál 2:1 na praporky. Po
prohraném utkání jsme daný zápas probírali a řekl mi o velmi důležitém momentu. Měl strach udělat
velký chvat, aby ho soupeř neskontroval.

Hlaváčk Lukáš – V prvním zápase Lukáš s přehledem porazil Chorvata, i když se v závěru zbytečně
stáhl do totálně defenzivního boje. V zápase s Rusem hrál pouze druhé housle. Soupeř ho předčil jak
pohybem tak silou.
Pozn. na MSJ se zkoušelo pravidlo „kaoučování“ pouze po mate. Vedlo to k velmi častému
vylučování trenérů na tribunu. Byly zde výpravy, které posílali jednoho trenéra k žíněnce a zbývající
trenéři řvali přes diváky, ostatní závodníci z tribuny. Vzdálenost od tribuny a židle pro trenéra byla
cca 1,5m. Někteří trenéři rovnou chodili na tribunu a ne na židli k žíněnce.
Děkuji osobním trenérům Jirkovi Dolejšovi a Liborovi Švecovi za přípravu v oddílech a
SCM. Stejně tak děkuji vedoucímu střediska v Praze za spolupráci a pomoc při zajištění přípravy
členů RDJ.

Zpracoval: Mgr. Jiří Štěpán

