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

Zpráva trenéra z ECJ Lignano 2019 (ITA)
Datum konání:

6. – 7. 4. 2019

Konkurence:

604 závodníků, 36 států.

Závodníci:

66 kg Svoboda Jan, 73 kg Bydžovský Adam, Pochop Daniel, Musil Radomír
81 kg Meško Mikuláš, Švec Pavel, Silvestr Matěj 90 kg Bezděk Martin,
+100 kg Mašek Jan
57 kg Janiczková Zuzana, 63 kg Zachová Renata, Polášková Kristýna

Trenér:

Sedmidubský Václav, Turek Jindřich

66 kg (64 závodníků)
Svoboda Jan
bez um. 1/1
+ Coceancigh ITA, - Djoukaev FIN
Honza měl na dobrý výsledek, ale s Finem nedokázal dotáhnout vedení na 2 tresty a v prodlužení upadl.
Chtělo by to přidat trochu větší důraz proti podobným soupeřům, ale pozitivní je, že se umí chvatově
prosazovat.
73 kg (89 závodníků)
Bydžovský Adam
bez um. 1/1
+Radovanovic SER, -Agaian RUS
Adam už by potřeboval jiný los, aby ukázal, že patří ke špičkám této kategorie. Na RUS mu opět chyběl
kousek, a i když byl zápas velmi vyrovnaný, tak rozhodla jedna chyba. Adam potřebuje zvýraznit svojí
aktivitu, aby dostal soupeře pod tlak a donutil ho k chybě.
Musil Radomír bez um. 1/1
+Korhonen FIN, -van Braam NED
Radomír šel do zápasů bojovat a neustále se snažil soupeře hodit-velmi sympatický výkon. Na NED, kde
měl několik velmi dobrých útoků nakonec nestačil silově a prohrál na 3 tresty.
Pochop Daniel 9. m. 4/2
+Zaracca ITA, Guiti ALG, Horvath HUN, Tama FRA
-Spicuglia ITA, Gassner AUT
Na to, že měl Dan svůj první turnaj v juniorech, tak předvedl velmi dobrý výkon. Dokázal soupeře ničit
velkým tlakem a prosazoval se i chvatově. Škoda, že lépe nedotahuje techniky, a také 2x v turnaji
neudržel velmi dobře nasazené držení. Zejména v posledním zápase to byla škoda, mohl jít ještě dál.
81 kg (36 závodníků)
Švec Pavel
bez um.
0/1
- Gautschi SUI
Soupeř si Pavla nepustil vůbec k tělu a ten ho nemohl na nic hodit. Na posledním turnaji se mu dařilo, tak
si hodně věřil a chtěl zápas až moc rozhodnout, místo větší trpělivosti. Toho soupeř využil.
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Meško Mikuláš

bez um. 0/1
-Viru EST
Mikyho výkon se nedá hodnotit, protože ho zraněné zápěstí nepustilo do úchopu. Je potřeba to doléčit.
Silvestr Matěj

bez um. 0/1
-Shamilov AZE
Matěj šel do utkání taky nebojácně a hned hodil wazari. Potom trochu zaspal a bylo rychle vyrovnáno,
nicméně byl náš závodník i nadále lepší, a když házel po druhé, tak dali wazari nic netušícímu soupeři. Je
potřeba zapracovat na dotahování technik, protože hned po té první zteči mohlo být hotovo, a také přidat
důraz v úchopu.
90 kg (52 závodníků)
Bezděk Martin

bez um.
0/1
-Zajaczkowski POL
Martinovi tentokrát chyběla obvyklá bojovnost a v zápase jen čekal na porážku, tento turnaj se mu
nepodařil.
+100 kg (23 závodníků)
Mašek Jan

bez um.
0/1
-Capelle BEL
Soupeř mu ubránil jeho oblíbenou zátočku a svůj styl boje nedokázal změnit. Ten pak využil jeho pohyb
v před, a hodil wazari. Tady chybí více technik, případně vyvinout tlak v úchopu, aby se do té své dokázal
dostat.
57 kg (44 závodníků)
Janiczková Zuzana
7.místo
3/2
+Khalturina RUS, Rivero Suarez ESP, Lentini ITA
-Cornelisse NED, Karman HUN
Zuzka opět velmi dobře pracovala v kumikatě, přidala nohy a ne wazu. Všechny výhry získala nad
slušnýma soupeřkama, ale 7. místo byl zatím asi strop. Chybí velká technika, na kterou by mohla Zuzka
vítězit, případně získávat optickou převahu, protože práci v úchopu zvládá velmi dobře, ale vybojované
pozice nevyužívá.
63 kg (47 závodníků)
Zachová Renata
bez um.
+Szafran POL, -Tavcar SLO
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Renča měla málo pohybu, a i když v kumikatě získala silný úchop, trvalo dlouho, než přišel nástup a
soupeřky jí utíkaly do svých technik.
Polášková Kristýna
-Cvjetko CRO

bez um.

0/1

Kristýna umí hodit, ale má naopak problémy vybojovat svůj úchop. S levou vyhraněnou Chorvatkou si
nedokázala prosadit svoji pozici, aby ji ohrozila.
ZÁVĚR:
Turnaj v Lignanu nás po dobrém úvodu do sezóny vrátil zase trochu na zem a je potřeba hodně pracovat.
Především druhý den se skóre 0:5 stál za to. Příležitost dostali i další závodníci, kteří v junorech začínají a
-2-

ti paradoxně předvedli sympatické výkony – Musil, Pochop, Silvestr. Naopak ti zkušenější, tentokrát
zaostali za očekáváním, tak snad se jim zadaří příště.

Turnajová bilance: 11/14

Zpracoval:

Václav Sedmidubský – trenér RDJ
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