
Zpráva trenéra z MT junior ů Polsko, Cetniewo. 

 

Datum konání MT a VT: 26.7.-30.7.2008 

Vedoucí výpravy:  Radislav Borbély 

Závodníci: 60 kg     Vaníček Tomáš  
    Heczko Tomáš 

  81 kg     Turek Jindřich 
  90 kg     Krpálek Michal 

    Juračka Alexandr 
  +100 kg  Uhlík Libor 
  48 kg     Šedivákova Kristína 
 
Výsledky závodníků 

60 kg  32 závodníků 
Vaníček Tomáš 1/1 bez um. 
 - Chelminiak    (POL)  10:0 5 kontr SON, 10 TSG 
 - Melnichenko (UKR) 0:10 -10 SON ( kombinace OAH-SON) 

Heczko Tomáš 0/1 bez um. 
 - Tolak   (BLR)  0:10 -5 SON, -10 TNG 
 
81 kg  26 závodníků 
Turek Jindřich  0/2 bez um. 
 - Polyanskov    (RUS) 0:10 -10 JGT ( kombinace TNG-JGT ) 
 - Wisniowski   (POL)  0:3 -3 SH 

90 kg  24 závodníků 
Krpálek Michal 2/2 7.m 
 - Minashkin (EST)  0:10 -10 YOT 
 - Szyprowski (POL)  5:0 5 HRM v GS 
 - Taylor (GBR)  5:0 3 SH, 5 TNO 
 - De La Croes (NED)  0:7 -7 KGU,-5 SUG, -3 KUM, -5 kontr OUG 

Juračka Alexandr 1 / 2 9.m 
 - Nhabali (UKR)  10:0 5 UMA, 10 TSG 
 - Nyman (SWE)  0:10 -5 SUG, -10 KKE 
 - Joergensen (DEN)  0:10 3 OUG, -3 TNO, -10 KKE  

+100 kg 22 závodníků  
Uhlík Libor  1 / 2 9.m 
 - Linartas (LIT)  0:10 7 SON, -10 kontr SON 
 - Gregorczyk (POL)  10:0 10 SON 
 - Mettis (EST)  0:7 3 SON, -7 YOT 

48 kg  18 závodnic 7.m 
Šediváková Krisína 
 - Cherneiska (UKR)  5:0 5 SON, -5 OUG, 5 SON v GS 
 - Veshaguri (GEO)  0:10 -10 TGU 
 - Podolak (POL)  -- bez boje 
 - Gotto  (LIT)  0:7 7 SON, -7 kontr SON ( -7 s ), -7 SON v GS 
 
 



Stručné hodnocení závodníků: 
Vaníček Tomáš: V prvním zápase pěkně reagoval na soupeřův útok a přešel na zem. V druhém 

poměrně rychle zbaštil kombinaci soupeře. 
Heczko Tomáš: Špatný výkon. Bojí se útočit aby neudělalchybu. Určitá míra zdravého ryzika 

by jistě prospěla.  
Turek Jindřich: Během jeho dvou zápasů neprovedl ani pokus o techniku. 
Krpálek Michal: V prvním zápase si upadl hned z prvního kroku.V druhém zápase se dostával 

pomalu do varu. Zdá se že přemíra svalů jej omezuje v možnostech provádění technik. Ve 
třetím zápase předvedl dobrý taktický výkon. V dalším proti NED se vůbec nechytal. Ten 
když se rozhodl že Michala hodí, tak jej hodil.  

Juračka Alexandr: Judistický romantik. První zápas dobrý. Ve druhém se vrhl do SUG a SWE 
lehce přešel do držení. Saša prý slyšel mate. Kdyby víc používal hlavu, věděl by že nebyl 
důvod přerušit. Ve třetím zápase pěkně hodil na OUG a le pak neustál soupeřův tlak a opět 
byl chycen do držení. V obou případech kdy byl v osae, nebyl ani náznak že by se z držení 
dokázal dostat. Sílu na to přitom má. 

Uhlík Libor:  Libor má poměrně dobrou SON kterou dokáže každého silně ohrozit. 
V prvním zápase hodil krásně pozdějšího vítěze na 7 a klidně mohlo být 10. Když však 
soupeř vyvynul hned potom tlak, tak to Liborek neustál. Zkusil znovu SON a sám se 
protočil. Další zápas krásně hodil. V posledním zápase také vedl a zase neustál následný 
tlak. Libor umí udělat pěkný zápas ale když hodí, a soueř pak na něj vyjede, tak se z toho 
lidově řečeno pokadí. Libor je ale borec a když se natéto fázi zapracuje, přidá se ještě nějaká 
noha a kombinace, tak se může dostavit i nějaký úspěch. 

Šediváková Kristína: V prvním zápase v GS vydřela vítězství. V druhém ji GEO poměrně rychle 
zmastila. Ve třetím proti ní POL nenastoupila. V dalším boji vedla na SON na 7 a takticky 
jsme dokázali toto vedení dlouho udržet. Bohužel Kristína 7s před koncem zbytečně upadla 
a v GS potom prohrála. Její SON je naprosto mizerná ale kupodivu na to lidi padají. 
Nevidím však možnost z tohoto provedeníkombinovat či měnit směr techniky. Žádný jiný 
chvat však Kristína v zápase neumí. 

 
KEMP:  Super. Tatami 65 x 18m. Holky na dvě party. Kluci zpočátku na tři, později na dvě party. 

Holky měli tréninky  9:30 – 11:30 a 15:00 – 17:00. Kluci měli tréninky 11:45 – 13:45 a 
17:15 – 19:15. Dopoledne většinou 4 randori na zemi a 6 v postoji a odpoledne 2 na zemi a 
8 postojů. Naši se snažili. Randori jim jde. Ještě kdyby to přenesli do bojů. 

 
Zpracoval: Radislav Borbély   
 


