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

Zpráva trenéra z     ECJ Poznan 2019 (POL)   

Datum konání: 3. – 4. 8. 2019

Konkurence:  179 závodníků, 25 států.

Závodníci: 60 kg Rýpar Radek, 
73 kg Bydžovský Adam, Pochop Daniel, Musil Radomír, Pintera Daniel, 
Zděnovec Eduard
81 kg Sobota Matyáš, Švec Pavel, Pečenka Lukáš 
90 kg Bezděk Martin, Silvestr Matěj, +100 kg Mašek Jan 
57 kg Zemanová Věra, 63 kg Polášková Kristýna 

Trenér: Sedmidubský Václav, Turek Jindřich

 60 kg (14 závodníků)
Rýpar Radek 3. m.     3/1

+Szleja POL, Naji HUN, Hypta POL, -Feczko HUN
Radek podal proti slabším soupeřům přesvědčivý výkon, ale proti lepšímu Maďarovi nestačil, i když i 
v tomto zápase ukázal, že má velmi dobré momenty, ale bylo jich příliš málo. Potenciál tam určitě je, ale 
chybí větší tréninkové zatížení.
73 kg (27 závodníků)

Bydžovský Adam 2. m     3/1
         +Platt GBR, Pochop CZE, Butkus LIT, - Mabrouk ALG

Adam do finále všechny porazil za minutu a je vidět, že se dostává do své pohody. Ve finále opět 
neudržel vedení na wazari 5 sekund do konce a je to už po několikáté. Tady je potřeba zapracovat, jinak 
do té doby výkon, velmi přesvědčivý.

Musil Radomír bez um.     0/1
         -Ocsai HUN

Pořád čekáme, kdy Radomír zopakuje svůj výkon z MČR, v tomto utkání to nebyl jeho den a dostal se za 
celý zápas 2x do nástupu, a to bylo málo.

Pochop Daniel 3. m.     5/1
         +Luha EST, Hulenkov UKR, Platt GBR, Charniak BLR, Heinonen FIN

-Bydžovský CZE
Dan se vrací do formy ze začátku roku a podal výborný výkon. Jedinou chybu udělal proti Adamovi, 
jinak všechny porazil s na Ippon a dokázal se chvatově prosazovat.

Zděnovec Eduard 5. m.     4/2
         + Sobolevski LIT, Stodolski POL, Shorokhov RUS, Kaczor POL,

- Heinonen FIN, Butkus LIT

tel.:       +420 -233 355 280
fax:       +420 -257 214 265
E-mail:   sejudo@cstv.cz
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S Edou je to jak na houpačce. Porazil 2 nejlepší Poláky, protože se nebál, neměl co ztratit a udolával je 
svým nepříjemným judem, jednou měl štěstí, druhého úplně vymazal. Pak ale o něco začne jít a přichází 
podprůměrný výkon, který ho stál medaili. 

Pintera Daniel bez. um.     0/1
         -Charniak BLR

Dan vletěl do utkání příkladně. Šel se servat, hned hodil wazari a neustále svého soupeře drtil, ale ten mu 
bohužel při jedné zteči šikovně ukopl nohu a Dan už další šanci nedostal. Přesto bych ho chtěl pochválit 
za jeho přístup, tentokrát měl velkou smůlu.

 81 kg (17 závodníků)
Švec Pavel 3. m. 3/1

+ Nightingale AUS, Barto SVK, Pečenka CZE
-Zarudnevs LAT

Pavel všechny výhry zvládl jednoznačně, ale utekl mu začátek proti LAT, kterého v Praze porazil, a 
potom už to nedokázal dohnat.

Pečenka Lukáš 5.m. 2/2
+Constantinidis AUS, Pankowski POL
-Abuashvili FRA, Švec CZE 

Lukáš podal svůj nejlepší výkon v životě, porazil skvělého POL a velmi dobrý zápas šel i s vítězem 
z Francie, kterého měl 3x velmi dobře naloženého na zádech a donutil ho i ke 2 trestům, ale chybí větší 
zkušenosti a vypranost, takže zápas prohrál. Přesto výborná zkušenost a poznatek, že se dá i vyhrávat.

Sobota Matyáš 5. m. 3/2
+ Perelstein EST, Pankowski POL, Bernal USA
-Abuashvili FRA, Barto SVK

Matyáš má nádherné judo, kterým bavil diváky, bohužel chybí taktika a lepší soupeři si na něj počkají. 
Přes to pokud se vypere a získá zkušenosti, tak je v něm obrovský potenciál.

90 kg (20 závodníků)
      Bezděk Martin 5. m. 3/2

+Jedrzejewski POL, Netiaha UKR, Kroussaniotakis CYP
-Oldak POL, Kendrick CAN                     

Martin už byl na 3. turnaji v řadě trochu unavený, ale přes to odešel 5 hodnotných utkání. V jeho 
kategorii se sešla největší kvalita, a i když každý čekal po Berlíně medaili, tak Martin narazil na 2 
soupeře, kteří patří k tomu nejlepšímu na okruhu, a tentokrát na ně nestačil. Zápasy, které vyhrál, tak spíš 
poctivě upracoval, ale ukázal, že se hodně zlepšil v taktickém vedení zápasu a od začátku roku odstranil 
tak 90% zbytečných chyb. 

Silvestr Matěj bez. um. 1/1
+ Jewtuch POL
-Stout USA

Matěj zvládl první utkání dobře, bohužel ve 2. kole nedokázal proměnit vyrovnaný zápas a další šanci už 
nedostal. Přes to v něm vidím dobrý potenciál do dalšího roku, protože má obrovskou chuť na sobě makat
a je i velmi dobře technicky vybavený a kila, která mu chybí v této kategorii, během podzimu dožene.

+100 kg (8 závodníků)
      Mašek Jan 5. m. 1/2

+Kowalski POL
-Lomidze FRA, Kordyalik POL
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Honza se konečně tlačí do chvatu a projev už vypadá o dost lépe, než dříve. Šel se prát a ne jen čekat, jak 
to dopadne. Ale když narazil na dobrého FRA, tak ten si na něj krásně počkal a POL byl o hodně těžší, 
takže Honzu urval silou.

57 kg (11 závodníků)
Zemanová Věra 2.místo 2/1
+Troshka BLR, Khalturina RUS
-Maidanik RUS

Věrka šla do turnaje z plné přípravy a bylo to trochu vidět. Soupeřky mlátila v kumi katě, ale do chvatů 
byla pomalá a čitelná. Ve finále vedla na 2 tresty, díky dobrému pohybu, ale potom došly síly a soupeřka 
utkání převzala. Znovu je vidět, že pokud Věrka potká nenasazenou soupeřku, tak už je výkonnostně 
jinde a přeleze dál, i když se jí nedaří. Na těch několik TOP závodnic bude muset vyladit formu směrem 
k ME a bude je porážet taky.

63 kg (12 závodníků)
      
      Polášková Kristýna 3. m. 3/1

+ Wozniak POL, Kostojanskaja LIT, Gryzlova RUS
-Liluashvili RUS

Kristýna slabší soupeřky přejede a dá se na to dívat , protože předvádí krásné techniky. Na lepší 
závodnice chybí kumi-kata, tam už se do svých chvatů nedostává, a i když druhou RUS porazila, tak je 
potřeba se v tomto ohledu ještě hodně zlepšit.

ZÁVĚR:

Musím pochválit náš tým, jak k turnaji přistoupil. I když to zde nebylo tolik obsazené, tak jednotlivé 
výkony byly po většinou nejlepší v sezóně a získali jsme několik cenných skalpů a Poláci z nás byli 
nešťastní (skóre 10:2). Vypadalo to, jako by docházela forma po letní přípravě, takže pro příští rok to 
musíme posunout o týden dříve, abychom byli takto připraveni už na domácí soutěž.

Turnajová bilance: 33/19

Zpracoval: Václav Sedmidubský – trenér RDJ
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