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

Zpráva trenéra z ECJ Malaga 2019 (ESP)
Datum konání:

18. – 19. 5. 2019

Konkurence:

337 závodníků, 23 států.

Závodníci:

66 kg Svoboda Jan, 73 kg Bydžovský Adam, 81 kg Meško Mikuláš
90 kg Bezděk Martin

Trenér:

Sedmidubský Václav

66 kg (38 závodníků)
Svoboda Jan
bez um. 1/1
- Rossel Fort
AND
- Gomes
FRA

10:0
0:10

+7 UMA, +10 KSG
+7 kontr UMA, -7 KMK, -7 KMK

Pohodové vítězství v prvním duelu. Ve druhém vedl, ale nedokázal ubránit levý cross grip soupeře a 2x
upadl.
73 kg (49 závodníků)
Bydžovský Adam
- Proehl
- Green

bez um.
GER
IRL

1/1
1:0
0:10

+s, +s, GS: +s
+7 SMG, -7 držení, -7 KGU

Dobrá kumi-kata, soupeři na něj v podstatě nenastoupili, ale příliš velký strach o výsledek vyústil ve
fatální chybu, která ho připravila o postup v turnaji. Do chvatů se také nedostává podle představ. Je
potřeba přerušit závodní období a udělat souvislý blok přípravy, který byl narušen maturitou a zraněním.
81 kg (27 závodníků)
Meško Mikuláš 5. m. 2/2
- Lagos Serrano
- Gnamien
- Suleimanov
- Troianschi

ESP
FRA
RUS
POR

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

+10 OSG (10s)
+7 SEO
-7kontr OSG, -7 SMG
-7 KMK pěkně s chycením nohy

Pokud si dokáže prosadit úchop, tak jeho krásné judo funguje a soupeři nemají šanci. Proti lepším
soupeřům je stále potřeba pracovat na kumi-katě. Miky už popáté v řadě prohrál zápas ve finálovém
bloku, a to nebylo jen těžšími soupeři, ale i celkově slabším výkonem a na to je potřeba se zaměřit.
90 kg (21 závodníků)
Bezděk Martin
- Baumgartner

SUI

7. m.
10:0

2/2
+7 SEO, +7 SODE
-1-

- Fettkoether
- Damier
- Kabhuliani

GER
FRA
ESP

10:0
0:10
0:10

+10 SMK
-7 podtočení, -7 kontr SEO
+7 SODE, -7 podtočení, -7 podtočení

Martin se jde do zápasu řezat a za každou cenu hodit, což od mladého závodníka chceme, ale je potřeba
začít zapojovat alespoň minimum taktiky. Nástupy proti silnému úchopu soupeře bez vytrhnutí, nebo si to
jít rozdat na tělo s „Gruzínem“ v poslední minutě, když vede na wazari, to do turnajů na téhle úrovni
nepatři a soupeři to trestají.

ZÁVĚR:
Všichni měli na medaili, proto výsledek hodnotím hodně negativně. 3 ze 4 závodníků prohráli zápas,
když vedli na wazari. Pozitivní je, že jsme se ve skoro každém zápase dokázali chvatově prosadit, takže
nás čeká velká práce na odstraňování chyb, a potom se to snad někam posune.

Turnajová bilance: 6/6

Zpracoval:

Václav Sedmidubský – trenér RDJ
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