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

Zpráva trenéra z     MEJ Poreč 2020 (CRO)   

Datum konání: 4. – 6. 11. 2020

Konkurence:  356 závodníků, 37 států.

Závodníci: 60 kg Rýpar Radek, 73 kg Svoboda Jan, Pochop Daniel, 81 kg Meško Mikuláš, 
Kopecký Adam, 90 kg Bezděk Martin 
63 kg Zachová Renata

Trenér: Sedmidubský Václav, Jiří Štěpán, Švec Jaroslav, Lorenc David
Fyzio: Sedmidubská Drahomíra

60 kg (30 závodníků)

       Rýpar Radek bez um. 0/1
                     

- Valadier Picard FRA 0:10 -s, -7 SODE, -10 SEO
                     
Radek na svého soupeře nestačil v boji o úchop. Ten ho nepustil do žádné techniky a naopak každým 
nástupem byl nebezpečný. Svou převahu následně proměnil ve vítězství. Chtělo by pro tuto úroveň 
výrazně přitvrdit a zkrátit přípravu svých útoků.

73 kg (42 závodníků)

       Svoboda Jan  9. m. 1/1
                     

- Mammadaliyev AZE 1:0 + s,+ s, GS: -s, -s, +10 TAO
- Heg NED 0:10 -10 Reiter

Honza předvedl výborný výkon a v prvním zápase porazil loňského mistra Evropy po vyrovnané bitvě, 
kterou ovládl svojí neskutečnou bojovností, je potřeba říci, že technicky náš závodník převyšoval a 
v závěru si dokázal poradit i s velmi nepříjemnou taktikou soupeře. V druhém utkání si hned v úvodu 
zlomil palec a po prohrané kumi-katě skončil na zemi, kde mu soupeř „utrhnul hlavu“. Bohužel tohoto 
NED stále nemůžeme ulovit, je to už 6. vzájemná porážka ČR vs HEG. 9. Místo na ME je nepochybně 
krásný výsledek, ale J.S. je kvalitou úplně na stejné úrovni, jako medailisté z jeho váhy a proto každého 
trochu mrzí, že se nepodařilo dostat dál, ale do budoucna se jedná o veliký příslib.

tel.:       +420 -233 355 280
fax:       +420 -257 214 265
E-mail:   sejudo@cstv.cz

ČESKÝ SVAZ JUDO
CZECH JUDO FEDERATION    
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Pochop Daniel 5. m. 4//2
                     

- Chikhelidze GEO 7:0 +7 kontr. KGU, -s
- Batsiev SUI 10:0 +s, + 7 UMA, +7 GGU
- Tentino POR 7:0 + 7 TNO
- Mecilosek SLO 0:10 -7 SODE, -7 SMK
- Magnani ITA 10:0 +7 GGU, +7 SMK
- HEG NED 0:10 -10 KOG

Dan předvedl výborný výkon, který vycházel z velkého nasazení a důrazu. V prvním kole porazil jednoho
z největších favoritů, po skvělé taktické bitvě. Potom až do čtvrtfinále kráčel suverénně, kde narazil na 
SLO, který 2x využil jeho pohybu v před. Po vítězství v opravách svedl i krásnou bitvu o bronz, kde se 
dostával víc a víc do zápasu, bohužel 13s před koncem se mu soupeř hezky trefil do pohybu a rozhodl 
zápas nožní technikou. Dan ukázal, že ve své kategorii patří do užší evropské špičky a doufejme, že 
v budoucnu bude na tento úspěch navazovat. 14 dní po prodělaném Covidu dokázal veškeré výpadky 
hodit za hlavu a skvěle se psychicky připravit.

81 kg (38 závodníků)

       Meško Mikuláš  bez um. 0/1
                     

- Kullashi KOS -s, +s, GS: +s, -7 kontr SEO

Miky nastoupil do zápasu aktivně, ale nedokázal své techniky důrazněji dodělávat. Postupem času mu 
docházely síly a v GS ho soupeř zlomil z jeho SEO. Je potřeba se doléčit a dohnat zpět fyzickou kondici, 
protože tento závodník rozhodně má na to, aby bojoval o stupně vítězů. Tady se bohužel prodělaný Covid
podepsal.

Kopecký Adam  5. m. 3/2
                     

- Badash ISR 10:0 -s, +s, + 7TMN, -7 SODE, +7 SEO
-Nerpel HUN 10:0 +s, -s, +10 kontr UMA
-Hajiyev AZE 7:0 +7 OGO, -s, -s
- Bubyr UKR 0:10 -10 kontr GGU
- Koc TUR 0:7 -7 SEO

Adam nastoupil svým obvyklým stylem, kdy soupeřům nedal žádný prostor a neustále nastupoval do 
technik a oponenty postupně udolával. V semifinále bohužel z první zteče upadl, protože tady byla cesta. 
Se silným Turkem o brnoz už bohužel docházely síly a v závěru zápasu nebyla energie na obrat. I tady se 
bohužel Covid podepsal, Adam byl v tréninku pouze něco přes týden po ukončení karantény a vynechával
přechody do ne waza, což je jinak jeho silná stránka. Přesto zaslouží absolutní pochvalu za nasazení a za 
vůli, kterou opět na žíněnce nechal, myslím, že se v budoucnu máme na co těšit!
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90 kg (27 závodníků)

       Bezděk Martin  bez um. 0/1
                     

- Cret ROU 0:10 -7 SODE, -7 KMK

Martin šel do utkání hodně sebevědomě, ale soupeř byl tentokrát lepší, ve všem dřív a náš závodník už na 
to nedokázal reagovat. Rumun to ten den také dotáhl až do finále, které klidně mohl vyhrát. Je to velká 
škoda, protože i Martin patří k těm nejlepším v této kategorii, ale na druhou stranu je potřeba tuto lekci 
využít jako velkou školu do budoucna, protože tady narazil.

-63 kg (24 závodníků)
      
Zachová Renata 1. m. 4/0
                     - Pereira POR 10:0 +s, +s, -s, +7 OUG, +7 kontr UMA

- Vasquez Fernandez ESP 1:0 GS: +s, +s, +s
- Van Lieshout NED 7:0 +7 SODE, -s
- Fazliu KOS 1:0 GS: +10 SEO

Co dodat, výkon Mistryně Evropy, jak má vypadat! Renča neudělala za celý turnaj jedinou chybu a nikdo 
jí v podstatě neohrozil. Svoje útoky si skvěle připravovala a pasovala je přesně tam, kde mají být. Ve 
finále narazila na KOS, která jí v loni připravila o 2 velké medaile, ale tentokrát šla od začátku trpělivě za
vítězstvím a její útoky byly čím dál nebezpečnější, až přišla v GS zlatá SEO, kterou už asi všichni na 
vysílacích kanálech viděli – to neomrzí . 
      

ZÁVĚR:

Po dlouhých 12 letech jsme konečně měli možnost slyšet naši hymnu na MEJ. K tomu se přidala 2 krásná
5. místa od kluků, kteří budou v této kategorii ještě pokračovat, to se dá považovat za velmi úspěšné 
vystoupení. Chtěl bych poděkovat i dalším závodníkům, kteří se tentokrát neprosadili, za skvělé nasazení 
i předvedené judo, tahle by to mělo na ME vypadat, myslím, že česká výprava ostudu neudělala. Tato 
generace má veliký potenciál a doufám, že neusne na vavřínech a ještě o nich uslyšíme. 

Chtěl bych také poděkovat a zároveň pogratulovat asistentovi Jirkovi Štěpánovi a Jardovi Švecovi 
s Davidem Lorencem, kteří se přijeli podívat, ale nakonec hodně pomohli při přípravě závodníků na 
zápasy, protože když se vyhrává, tak se to prostě nestíhá .

Turnajová bilance: 12/8

Zpracoval: Václav Sedmidubský – trenér RDJ
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