
Zpráva trenéra z MT Erfurt (GER), dorostenky, junio rky, 24.3.2007 
 
Trenéři:    Renata Bláhová 
                 Jaroslav Hnát 
Rozhodčí:   Miroslav Jelínek 
 
Závodnice: U17 -  48 kg  Monika Neužilová                  U20 -  52 kg Monika Bakayová 
                                52 kg Kristýna Šediváková                          57 kg Hana Kodešová 
                               57 kg Eva Koubková                                    70 kg Renata Kvasničková 
                             +70 kg Nikola Marešová                                70 kg Jana Horáková 
 
Konkurence: 288 dorostenek a 209 juniorek, regionální výběry Německa, JAP, FRA, BEL,  
                       NED, SUI, AUT, DAN, GBR, POL, Irsko. 
 
 
Výsledky závodnic ČR: 
   
U17 –  48 kg Monika Neužilová      0/1 bez umístění (celkem 47 účastnic) 
             - Sabine Struve (GER) 0/10 -10 páka 
 
 52 kg Kristýna Šediváková 0/1 bez umístění (celkem 54 účastnic) 
  - Ivanna Ossinkina (GER) 0/10 - 10 KSG 
  
 57 kg Eva Koubková      3/2 5. místo (celkem 48 účastnic) 
  - Charlotte Potter (GBR) 10/0 +3 OSG, +10 držení (KEG) 
  - Jasmin Latrach (NED) 3/0 +3 OUG, -3 HRG, +3 TNO 
  - Mona Bock (GER)  10/0 -7  UMA, +10 UNA 
  - Sayaka Suehiro (JAP) 0/3 -3  SON 
  - Samantha Clark (GBR) 0/5 -5  SON, +3 š (stahování), -5 SON 
 
         +70 kg Nikola Marešová  0/1 bez umístění (celkem 24 účastnic) 
  - Claudia Probst (GER)  10/0 +3  OSG, -10 páka 
 
U20 - 52 kg Monika Bakayová  0/1 bez umístění (celkem 34 účastnic) 
  - Theresa Diermeier (GER)  0/7 -7  TNO 
 
 57 kg Hana Kodešová       2/2 9. místo (celkem 48 účastnic) 
    - Svenja Liermann (GER) 10/0 +10 OUG 
  - Megan van Houtom (NED) 0/10 -10 držení (TSG) 
  - Alice Schweinoch (GER) 7/0 +7  OUG 
  - Sara de Baets (BEL)  0/10 -5   TNG, +7 SON, -10 páka 
 
 70 kg Jana Horáková  0/1 bez umístění (celkem 24 účastnic) 
  - Barbara Bandel (GER) 0/7 -7  KUG 
 
 70 kg Renata Kvasničková  1/2 9. místo (celkem 24 účastnic) 
  - Katharina Hilger (GER) 0/10 -7   SUG, -5 OUG, -10 škrcení 
  - Anne Petzold (GER) 7/0 +5  UMA, +7, +3 TOS 
  - Samantha Martinez (NED) 0/10 -10 SON   
 



 
Stručné hodnocení: 

Neužilová M. – po neúspěšném vlastním útoku spadla na břicho a soupeřka okamžitě přešla  
do páky. Chybí práce límcové ruky při hodu (nechává ruku za tělem). 
 
Šediváková K. – zaspala začátek, soupeřka jí chytla do L háku a ihned skórovala. 
 
Koubková E. – velká bojovnice, skvělá zem (především úniky z držení). Nemá útočný 
chvat, čeká na útok soupeřky a pak provádí kontrachvaty, stále tlačí do soupeře.   
 
Marešová N. – rozhodně na soupeřku měla, v kumikatě si prosadila P hák z kterého útočila, 
bohužel při snaze o přerušení boje na zemi (chtěla se zvednout) nechala obě ruce natažené a 
soupeřka toho využila. 
 
Bakayová M. – snažila se, bojovala, ale absolutně nestačila na soupeřku v úchopu. Nástupy 
na SON jsou tělem zcela mimo soupeře. 
 
Kodešová H. – výborný výkon, dobře fyzicky připravena, dokáže se prosadit v úchopu, 
bohužel na zemi dělá velké chyby, na které v obou zápasech doplatila. První zápas ukončila 
hodem hned z prvního úchopu (10 s). Ve druhém zápase nastoupila na SUG, které nedotáhla 
a zůstala ležet na zádech,toho soupeřka využila a chytla jí do držení (TSG). Třetí zápas opět 
kontrolovala v úchopu a nedala soupeřce šanci, aby jí ohrozila. Ve čtvrtém zápase na 
začátku zaspala, ve třetí minutě otočila zápas na svou stranu, bohužel v boji na zemi se sama 
dotočila do páky (přechod z parteru). 
 
Horáková J. – nedokázala se prosadit v úchopu, soupeřku neohrozila žádným chvatem (bez 
jediného nástupu). 
 
Kvasničková R. – v prvním zápase ji soupeřka  sevřela do P háku a Renata se z něho 
nedokázala dostat. Druhý zápas probíhal zcela opačně, Renata nedala soupeřce jedinou 
šanci k útoku. Třetí zápas jsem neviděla. Renatě chybí především síla.  
    
 
Zpracovala Renata Bláhová 
 
Posílám adresu, kde lze najít výsledky MT Erfurt.  
 
www.thueringer-judoverband.de 


