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

Zpráva trenéra z ECJ Athény 2019 (GRE)
Datum konání:

23. – 24. 3. 2019

Konkurence:

346 závodníků, 25 států.

Závodníci:

66 kg Svoboda Jan, 73 kg Bydžovský Adam, Konig Adam, 81 kg Meško Mikuláš,
Švec Pavel,
90 kg Bezděk Martin
57 kg Janiczková Zuzana, 63 kg Polášková Kristýna

Trenér:

Sedmidubský Václav, Turek Jindřich

66 kg (45 závodníků)
Svoboda Jan
9. m.
- Erel
- Matsoukatov
-Amangeldi
- Kilic

2/2
TUR
CYP
KAZ
TUR

7:0
1:0
0:10
0:10

-s, +7 kontr UMA
-s, +s, +s, GS: +s
-s, -7 UMA, -7 KSG
+s, -7 SODE, -7 KSG

Honza opět začal turnaj velmi dobře a v prvním kole velmi zodpovědně přešel přes silného TUR. Dobře
zvládnul i druhý zápas, kde rozhodla lepší kondice. Ve čtvrtfinále byl KAZ technicky dobrý a Honza se
těžko prosazoval proti velkému tlaku, v opravách zaspal začátek a rychle prohrával, potom sice utkání
srovnal, ale hodit se mu nepodařilo, naopak v závěru když riskoval, tak znovu upadnul. Velmi dobrý
pohyb i kondiční připravenost, ale proti agresivním rváčům nastává problém, přidat trochu více důrazu,
tak může Honza dojít hodně daleko.
73 kg (41 závodníků)
Bydžovský Adam
9. m. 2/2
- Kalisterski
BUL
- Kumisbayev
KAZ
- Pelivan
MDA
-Myiara
ISR

1:0
7:0
0:1
0:10

+s, -s, +s, GS: -s, + 7 SMG
+ 7 držení, +s
GS: -s, -s, -10 UMA
-10 TNO

Adam byl hodně svázaný a těžko se prosazoval do chvatů, na první 2 zápasy mu stačily jeho zkušenosti,
ale dále už bylo potřeba něco přidat a to ten den nepřišlo.
Konig Adam
bez um. 0/1
- Sargsyan
ARM

0:10

+s, -s, +s, -10 kontr OUG

Adam začal dobře a vždy vedl o jeden trest, ale pak se neustále zbytečně hnal do útoku, místo aby
soupeře uhrál na 3. trest a ten jeden z jeho pokusů potrestal kontrem.
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81 kg (40 závodníků)
Švec Pavel
1. m. 5/0
- Wagner
- Kullashi
- Demourtsidis
- Rechister
- Pankowski

ISR
KOS
GRE
ISR
POL

10:0
10:0
7:0
1:0
10:0

+s, +10 škrcení
+s, -7 UMA, + 7 OUG, + 7 kontr UMA
+s, +7 kontr UMA, -s. –s
-s,-s GS: +s, +s, + 7 kontr UMA
-s, +10 OUG

Pavel předvedl parádní bojovný výkon, kdy na každého soupeře dokázal vyvinout takový tlak, že ho
donutil k chybě, proto také jeho nejčastější technikou byl kontr UMA, ale právě proto, že mu tímto
způsobem soupeři utíkali z nevýhodných pozic do nepřipravených nástupů. 2x dokázal otočit nepříznivý
vývoj a finále ukončil krásným hodem. Opravdu příkladná bojovnost dovedla Pavla až na nejvyšší stupeň.
Meško Mikuláš

5. m.
- Barto
- Lavi
- Pankowski
- Tenenbaum
- Shatveryan
- Rechister

4/2
SVK
ISR
POL
ISR
ARM
ISR

7:0
1:0
0:7
10:0
10:0
0:10

+s, +7 UMA
+s, -7 Sasae, + 7 KSG, GS: +7 SEO
-7 KMK
+s, +s, + 10 SEO
+10 škrcení
-7 UMA, -7 KGU

Miky znovu předváděl excelentní techniky, ale pokud ho soupeř dokáže ubránit v úchopu, tak přichází
problém, jako v případě POL. V boji o bronz už Mikymu došlo a soupeř byl ve všem dřív. Je potřeba
ještě stále zlepšit pohyb a trochu přitvrdit v kumi katě, ale pokud se mu podaří získat úchop oběma
rukama, tak se dokáže prosadit proti komukoliv.
90 kg (27 závodníků)
Bezděk Martin
- Kosa
- Kubiak
- Sataev
- Sabag

TUR
POL
RUS
ISR

9. m.
1:0
10:0
0:10
0:10

2/2
+s, -s, +s GS: +7 kontr UMA
+10 SMK
-10 SMK
-10 KSG

Martin se nikoho nezalekne, rve se a neustále se snaží hodit. V této kategorii potřebuje ještě nabrat sílu,
pár kilogramů a začne vozit velmi dobré výsledky. RUS a TUR byli v této kategorii asi nejlepší a
Martinovi chyběly právě zmiňované prvky. První 2 soupeře přejel.
57 kg (29 závodníků)
Janiczková Zuzana
- Gidron
ISR
- Logozna
POL
- Varga
HUN
- Senyayla
TUR

9.m.
10:0
10:0
0:10
0:1

2/2
+10 držení
+7 DAH, +7 držení
-7 SMK, -s,-s,-s
+s,+s GS: -7 OUG

Zuzka měla výborný pohyb a kumi-katu a první 2 soupeřky dokázala tímto způsobem smazat, proti
Maďarce to také nebylo špatné, ale ta prokázala větší zkušenosti. Největší škoda byl poslední zápas, kdy
Zuzka vedla na 2 tresty a soupeřka jí moc nestačila, ale při zbytečném nahánění 3. trestu, který by stejně
přišel, udělala Zuzka chybu a soupeřka nabídnutou šanci využila. Zuzka má dobrý potenciál, ale chtělo by
to více trénovat.
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63 kg (21 závodníků)
Polášková Kristýna
- Giannakou
GRE
- Almali
TUR
- Golden
USA

10:0
0:1
0:7

9. m.
1/2
+s, +7 kontr TNO, +7 držení
+s, +s, GS: -7 kontr SEO
-s, +s, -s, +s GS: -7 SMK

Kristýna měla dobrý los a to jí trochu svázalo nohy, protože se jí nedařilo dostávat do technik tak jako
před týdnem a postupem času ztrácela trpělivost, což jí stálo vítězství v obou prohraných duelech, protože
judisticky měla určitě navrch. Kristýna se potřebuje ještě hodně vyprat, ale technicky je dobře vybavená,
tak pokud vydrží trénovat, tak by úspěch mohl přijít.
ZÁVĚR:
Celková turnajová bilance vypadá slušně, ale první den jsme pouze plnili povinnosti a nepřidali jsme nic
navíc a ještě k tomu se v posledních zápasech vytrácela bojovnost. Druhý den to bylo úplně o něčem
jiném a to nám zvedlo celkový dojem z turnaje.
Gratulace Pavlovi, který po hodně dlouhé době zase rozezněl Českou hymnu i v mužské juniorské
kategorii.

Turnajová bilance: 18/13

Zpracoval:

Václav Sedmidubský – trenér RDJ
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