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

 

Zpráva trenéra z ECJ Coimbra 2019 (POR)  
 

Datum konání:  16. – 17. 3. 2019 

 

Konkurence:   445 závodníků, 24 států. 

 

Závodníci:  66 kg Svoboda Jan, 73 kg Bydžovský Adam, 81 kg Meško Mikuláš, Švec Pavel, 

 90 kg Bezděk Martin  

 57 kg Zemanová Věra, 63 kg Zachová Renata, Polášková Kristýna  

  

Trenér:  Sedmidubský Václav, Štěpán Jiří 

 

 66 kg (59 závodníků) 

Svoboda Jan bez um.     2/1 

          - Sanches POR 10:0 +7 UMA, +7 UMA 

 - Cuniberti ITA 10:0 +10 UMA 

 -Frascadore CAN 0:10 -s, -10 malé kimono 

   

Honza naprosto s přehledem porazil první 2 soupeře, které v první minutě zahodil. Ve třetím zápase 

vypadal také velmi dobře a o jeho vítězství bych nepochyboval, ale v půlce zápasu mu bylo přeměřeno 

kimono, které bylo krátké a rozhodčí ho ze zápasu vyloučil…velká škoda, Honza měl ten den velmi dobře 

našlápnuto. 

 

73 kg (53 závodníků) 

Bydžovský Adam  bez um.     0/1 

          - Agaian RUS 0:1 +s, -s, +s, GS: -s, -10 GGU 

  

Adam byl v zápase lepší a aktivnější a vždy vedl o jeden trest. Soupeř vždy vyrovnal po Adamově 

nepovedeném útoku. Po 3 minutách GS začínal mít do té doby pasivní RUS převahu a nakonec se 

dokázal prosadit. 

 

 81 kg (36 závodníků) 

Švec Pavel 9. m.  1/2 

  

 - Karapetyan RUS 0:10 +s, -7 SMK, -10 KSG 

 - Claveras ESP 10:0 +s, +10 

 - Laborde FRA 0:10 +7 kontr UMA, -10 držení 

   

                 

Pavel se pral velmi slušné zápasy, hned první kolo s vítězem šel otevřenou partii, kterou nakonec 

zkušenější RUS vyhrál. V opravách přišlo nejprve jednoznačné vítězství a v dalším zápase Pavel hodil 

wazari. Potom při dotahování své SEO, které chyběl malinký kousek, skončil nešťastně pod soupeřem 

v držení. 

 

 

ČESKÝ SVAZ JUDO 

CZECH JUDO FEDERATION                  
tel.:       +420 -233 355 280 
fax:       +420 -257 214 265 
E-mail:   sejudo@cstv.cz 
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Meško Mikuláš  2. m.  4/1 

 

                 - Miller GBR 10:0 +s, +s, + 10 UMA 

 - Choran CAN 1:0        +s, -s, +s, GS: + 10 UMA 

 - Lagos Serrano ESP 10:0 +s, +10 SEO 

 - Hoedeman NED 7:0  +s, -s, +s, -s, + 7 SEO 

 - Karapetyan RUS 0:7  -s, -7 TNO 

  

Miky kromě tradičně krásného juda přidal i trochu taktiky a hned to fungovalo. První 4 zápasy vyhrál 

s velkým přehledem, kdy své soupeře do ničeho nepustil, ale nikam se nehnal a počkal si na správný 

moment. Ve finále byl RUS silnější v kumikatě a získal převahu, kterou nakonec proměnil. Každopádně 

na úvod sezóny velmi dobrý výsledek. 

 

90 kg (26 závodníků) 

       Bezděk Martin  7. m.  2/2 

                     - Eizaguirre ESP 7:0 +s, +7 

 - Fettkoether GER 0:10 +7 SMK, -7 TNO, -10 škrcení 

 - Agbegnenou FRA 7:0 -s, +s, +7 kontr UMA, -s 

 - Kabhuliani ESP 0:10 -7 SEO, +s, +s, -7 SEO 

                       

Martin se nebojí jít do hodu a chce se rvát, naproti tomu dělá velké taktické chyby. V druhém zápase 

rychle vedl, ale následně nestačil v kumikatě a soupeř dokázal utkání otočit. V opravách byl potom 

v zápase s ESP lepší, ale na začátku zbytečně zaspal, a i když měl velký tlak, tak nedokázal zápas otočit. 

Na prvním turnaji v juniorech ukázal svůj potenciál, ale je potřeba zapracovat na taktice a odstranit 

zbytečné chyby. 

 

57 kg (35 závodníků) 

 Zemanová Věra   2.místo  4/1 

                     - Rodriguez Pena ESP 7:0 +s, +s, +7 SMK 

                     - Lentini ITA 10:0 +10 držení 

 - Luciano ITA 10:0 +7 SODE, +10 OUG 

 - Pellitieri ITA 10:0 +7 háček, + 10 OUG 

 - Cornelisse NED 0:10 -10 DAH 

  

Věrka ukázala své kvality, a i když se netrefovala tak dobře do technik, tak její úroveň převyšovala 

všechny soupeřky až do finále. Tam šla se silnou NED, která jí sebrala nohu při úkroku vzad. Tato 

technika byla nejprve ohodnocena wazari, tak Věrka utekla z držení a naopak svojí soupeřku uderžela na 

Ippon. Až po té, co oslavila své vítězství, tak se zvednul komisař a předchozí wazari změnil na Ippon, 

docela zajímavý kousek… nicméně se jednalo o dobrý start do sezóny, který jen potvrdil, jaké cíle Věrku 

čekají. 

 

63 kg (40 závodníků) 

       Zachová Renata  bez um.  0/1 

                     - Krachten NED 0:1 +s, +s, -s, -s, GS: -s 

 

Renča se snažila útočit, a i když se jí nepodařilo skórovat, tak vybojovala 2 tresty, zápas tvořila a byla 

blízko i tomu poslednímu. Ve zlatém skóre pak přišly i útoky její soupeřky a velmi rychlé tresty pro 

Renatu. 
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       Polášková Kristýna 7. místo  3/2 

                     - Kopnyayeva ESP 10:0 +10 UMA 

                     - Gryzlova RUS 0:10 -s, -s, -7, -10  

 - Saint Ettiene FRA 10:0 +s, -7 SEO, +7 SODE, + 7 SEO 

 - Ramos Ballester ESP 10:0 +s, +s, +10 OUG 

 - D Isanto ITA 0:10 -s, +s, +7 kontr UMA, -7 SEO, -10 kontr OSG  

   

U Kristýny chybí větší vypranost na této úrovni, především v boji o úchop, často se soupeřek pořádně 

nedrží, ale na druhou stanu, když už úchop získá, tak dokáže velmi dobře útočit a i s velmi pestrým chvat. 

rejstříkem. 7. místo na tomto turnaji je určitě dobrý výsledek, ale mrzí především porážka ve finále oprav, 

kde vedla na wazari, a potom přišel trošku zbytečný výpadek. Velkým plusem je, že se Kristýna dokázala 

5x prosadit na 5 různých technik. 

 

 

ZÁVĚR: 

 

Na úvod roku jsou 2 medaile dobrým výsledkem, ale na druhou stranu jsme měli 5 nasazených závodníků 

a hlavně jsme prohráli opravdu hodně zápasů zbytečně a po taktických chybách. Když tyto nedostatky 

odstraníme, tak má tento tým velmi slušný potenciál. 

 
 

 

Turnajová bilance: 16/11 

 

 

  Zpracoval:   Václav Sedmidubský – trenér RDJ 

 


