
 

POZVÁNKA 
EUG /Evropské Universitní hry/ Judo 

Lodž 22.-27.7.2022 
 

 
NOMINACE:  60kg Rýpar, 73kg Zděnovec, Bydžovský A., 81kg Meško M., Musil R.; 90kg Bezděk  
                        100kg Silvestr M., +100 kg Jašek, -70 kg Poláková 

 
 
 

Odjezd : pátek 22.7. v 7.00 SH Folimanka Mbus  
   Ostrava: autem Jašek /+Rýpar, Silvestr/ 
   Jablonec autem individuálně /Poláková/ 
Sraz na akredidaci:   15-16 hodin 
   Adresa: Wolczanska 217/221, 93-005 Lodž /budova B14 
 
PROGRAM: PÁ-22.7. Akreditace a kontrola všech dokumentů 
  SO-23.7. vážení W -48,-52,-57,-63 kg M -60,-66,-73 kg  

NE-24.7. soutěž W -48,-52,-57,-63 kg M -60,-66,-73 kg 
NE-24.7. vážení W-70,-78,+78, M -81,-90,-100,+100 kg 
PO-25.7. soutěž W-70,-78,+78, M -81,-90,-100,+100 kg 
ÚT-26.7. Soutěž smíšených družstev /2kg tolerance/ -57,-73,-70,-90,+70,-+90kg 

Návrat:   Středa 27.7. po snídani 
 
Ubytování:  Koleje na Universitě Lodž 
 
STRAVOVÁNÍ: Plná penze na koleji 
 
POJIŠTĚNÍ:  Povinně si každý zajistí. Členové Victoria jsou pojištěni 
  
S SEBOU:    2x kimono bílé a modré, dle pravidel IJF, chrániče, tejpy, doplňky výživy, platný PAS. 

Bojovného ducha a vyhrávací styl. 
 Doklad/pas,OP/ musíte mít, který jste nahráli do Academic Eligibility. 
  

V případě vážné překážky v účasti se ihned se omluv vedoucímu Jaromíru Lauerovi,  
tel.  607 981 348. Zdravotní neschopnost /zranění, covid/ je nutno doložit lékařským potvrzením 

 
 

Ohlídej soulad s formulářem pobytu pro Antidopingový výbor. 
 
 
LAUER Jaromír ŠVEC Libor 
Vedoucí na EUG trenér na EUG  
 
 
 
 
 
 
 
 



Hodnocení: 22 států, 191 studentů, 123 studentek, 44 univerzit 
 
-60 kg ( 21 závodníků)  
          Rýpar Radek     1-2………9. Místo 

- Barroso Lopez ESP     -s, +s, -10 učimata 
- Bindics Botond HUN    +10 učimata 
- Haessner Fabian GER   +s, -s, -s, +s, -s  

 
Radek se bohužel po velkém tréninkovém výpadku ( zranění zad) na zápasišti hodně trápil. V prvním utkání  
byl Španěl vždy o krok napřed a Radka hodil na učimatu. V opravách vítězství nad průměrným Maďarem a 
následně vyrovnaná bitva s Němcem, kde Radek dostal přísné třetí shiho v boji na zemi za chycení rukávu 
zevnitř.  
 
-73kg ( 34 závodníků) 
          Zděnovec Eduard    1-1……..bez.umístění 
             -      Matusiak Igor POL   +s, +s, +10 GS oučigari 
             -      Hegedus Bendegus HUN   -s, -10 taiotoshi 
 
V prvním utkání byl Eda od začátku aktivnější, soupeře předcházel a nepustil do výrazných akcí. V GS hodil 
na hezké oučigari. S Maďarem od začátku dobrá kumikata. Postupně ale zbytečně do soupeře tlačil a ten 
toho využil rychlým taio-toshi na ippon. Bohužel ho soupeř už nevytáhl do dalších bojů.  
 
          Bydžovský Adam     4-1……..3. místo 
             -      Shuhalieiev Anton UKR   -10 GS osaekomi 
             -      Taskin Hasan TUR   +s, +7, -s, -s 
             -      Toth Botond HUN   -s, +s, -s, +7 
             -      Szatmari Gyorgy HUN   +s, +10   
             -      Szatkowski Konrad POL +s, +s, +s  
 
Adam byl v prvním utkání aktivnější, Ukrajinec útočil ne příliš nebezpečnými seoinage. Bohužel svoje 
útoky začínal Adam vždy u autu a hod následoval mimo tatami. V GS začaly docházet síly a po špatném 
útoku ho chytil soupeř do držení. V opravách se Adam rozjel, techniky začínal více v zápasišti a následovali 
hody. O třetí místo dobrým aktivním i taktickým výkonem vyšidoval Poláka a získal krásné 3.místo. 
 
-81kg ( 37 závodníků)  
           Musil Radomír      0-1……..bez.umístění 
             -       Roche Dylan FRA    -10 sasaetsurikomiashi 
 
Radek bohužel při druhé steči neuhlídal Francouzovo rychlé sasaetsurikomi a upadl na ipon. 
       
           Meško Mikoláš      4-1……..2. místo 
             -        Banaszek Kacper POL    -s, +s, +7, -s, +7 
             -        Van Mourik Thomas NED   +s, -s, +s, -s, +s 
             -        Dumas Bastien FRA    +7 
             -        Iklodi Mate Mark HUN   +s, 10 seoinage 
             -        Sherazadishvili Giorgi GEO  -s, -s, -7 
 
Miki konečně po delší době dokázal vydržet zápasové tempo, pral se s vysokým nasazením a v každé steči 
se snažil soupeře předcházet vlastními útoky.  V prvním utkání dva krásné hody, ve druhém vytrestal 
Holanďana na tři shida, poté takticky zvládnutý zápas s Francouzem a v semifinále rychlá seoinage 
s Maďarem. Ve finále tvrdý boj s Gruzincem ( mistrem světa v juniorech 2021), kde ale Miki neuhlídal ve 
2.minutě učimatu a upadl na wazari. Bohužel už nedokázal utkání otočit. Krásné druhé místo po velmi 
kvalitním výkonu. 
 
 



-90kg ( 43 závodníků)  
           Škrkoň Vít       0-1…......bez.umístění 
             -        Kharazishvili GEO   -7 sode, -7 sode 
 
Vít po tříměsíčním tréninkovém manku způsobeném zraněním kolena narazil v prvním kole na Gruzina, 
který hned z prvního úchopu hodil na wazari. Následné útoky Víta byly bezzubé a soupeř dalším sode-
tsurikomi-goshi zápas ukončil. 
 
           Bezděk Martin            0-1…..bez.umístění 
             -         Khouma Alex FRA   +s, +s, +7GS 
             -        Collins Sam GBR   +s, -10 uranage 
       
V prvním utkání s nepříjemným Francouzem tvořil Martin tempo zápasu. Soupeř dostal dvě shida a v GS 
Martin dotáhl zápas na wazari do vítězného konce. Do druhého utkání vlétl Martin s velkým nasazením, 
útočil, byl aktivní v kumikatě. Najednou však změnil styl, nástup do soupeře bez vychýlení a málem kontr. 
V další steči jakoby si neuvědomil předešlou chybu a následoval v podstatě stejný útok bez rukou a následná 
uranage od Brita. Velká škoda, Martim mohl jít v turnaji určitě mnohem dále. 
 
-100kg ( 15 závodníků)  
            Silvestr Matěj      3-1….…..3. místo 

-   Hafner Julian GER   +10 
-   Karoui Mehdi FRA   -s, -s, -7 
-   Perna Kevyn ITA  -s, +s, -s, +7 
-   Strohschein Robert GER   +s, -s, +s, -s, +10 učimata 

 
Matěj byl od začátku v každém utkání velmi aktivní, pral se o úchop, snažil se kombinovat a dělat nástupy. 
Má dobrý chvatový rejstřík, učimata, osoto, nízká seoinage do druhé strany, avšak někdy dochází síly 
v závěrech utkání. V prvním zápase hezký hod na ipnon, ve druhém nestačil na silnějšího Francouze. 
V opravách vydřel vítězství nad nepříjemným Italem a o třetí místo hodil silového Němce v GS na 
nádhernou učimatu a získal krásné 3.místo. 
 
  
+100kg ( 15 závodníků)  
             Jašek Václav       2-2……...5.místo 

-   Raha Mathis FRA   +10 
-   Varga Donat HUN   +s, -s, +7 
-   Krueger Mariusz POL   +s, -10 uranage 
-   Rouahi Mohamed FRA   -7 kontr, -7 kontr 

 
Václav nechtěl nejdříve na turnaj odjet, ale trenér Ajša ho na poslední chvíli přemluvil. Za to se Venca 
odměnil velice bojovným výkonem. V prvních dvou utkáních vyhrál, v semifinále nestačil na výborného 
Poláka a o třetí místo po nedotažených útocích byl dvakrát okontrován, ale i tak se umístil na slušném          
5. místě. 
 
 
 
Týmy ( 19 univerzit): 
 
 
Karlova Univerzita                              0:4                                       LTU    
-57kg neobsazeno                                0:10 
-73kg Zděnovec Eduard                      0:10 
-70kg Poláková Kateřina                     0:10              
-90kg Škrkoň Vít                                  
+90kg Bezděk Martin 



-57kg neobsazeno 
+70kg neobsazeno                               0:10 
 
 
Karlova Univerzita ( opravy)               0:4                                      FRA Grenoble 
-73kg Zděnovec Eduard                      0:10 
-70kg Poláková Katařina                     0:10 
-57kg neobsazeno                                0:10 
-90kg Bezděk Martin 
+70kg neobsazeno                               0:10 
+90kg Jašek Václav 
 
Bohužel jsme neměli obsazené dvě váhové kategorie. První dva zápasy v obou utkáních prohra a následný 
výsledek 0:4 znamenal konec nadějí. 
 

1. Ukrajina, 2. POL, 3. LTU, FRA 
 
 
Pozn. Tabulky soutěžní jsou na stránkách  www.eju.net 
 
 
 
 
 

 
 
Horní řada zleva: Ajša- Jaromír Lauer, Škrkoň Vít, Bezděk Martin, Badžovský Adam, Meško Mikoláš, 
Silvestr Matěj, Jašek Václav, Švec Libor 
Dolní řada zleva: Musil Radomír, Rýpar Radek, Zděnovec Eduard, Poláková Kateřina 


