
Zpráva z MEJ Varšava 2008  
 
Konkurence: 373 judistů (157 závodnic a 216 závodníků) ze 40 zemí  
Závodníci: Kristýna Šediváková, Eva Koubková, Sedmidubský Václav, Stalmacher Martin, Krpálek Michal, Krpálek Luk áš, 
Uhlík Libor 
Vedoucí výpravy: Jiří Dolejš 
Trenéři:  Petr Smolík, Václav Červín 
Rozhodčí: Miroslav Jelínek 
Masér: František Funda 
    
- 48 kg (19 závodnic) 

Kristýna Šediváková - 0/1 – bez umístění 
 - EDWARDS Kelly GBR 0:3  -3s 

- 57 kg (22 závodnic) 
Eva Koubková - 1/2 – 7. místo 

 - KARAKAS Hedvik HUN 0:10  -10 osakomi 
 - MÜLLER Johanna GER 10:0  +7 YGU,-5 KMK, +7 YGU 
 - HOWELL Gemma GBR 0:10  -5 KTA, -10 osakomi 
- 66 kg (31 závodníků) 

Václav Sedmidubský - 0/1 – bez umístění 
 - SAPRYKIN Dimitry RUS 0:3  -3 OSG 

- 73 kg (32 závodníků) 
Martin Stalmacher - 2/2 – 9.místo 

 - RUISZ Geogy HUN 3:0  +3 KTA 
 - WILLIAMS Daniel GBR 3:0GS +3s 
 - LAMBERT Maxime  GER 0:10  -5 TGU, -10 TGU 
 - FOGEL Leo RUS 0:3   -3s 

- 90 kg (26 závodníků) 
Michal Krpálek - 0/1 – bez umístění 

 - JORGENSEN Frederic DEN 0:5GS -5 YOT 
- 100 kg (23 závodníků) 

Lukáš Krpálek - 5/0 – 1.místo 
 - DICHEV Daniel BUL 10:0  +5 OUG, +5 OUG, +10 SUG 
 - ROLWAGE Max GER 10:0  -3s, +7 SUG, +7 osaekomi 
 - SAVATIER Jonas FRA 10:0  -7 TAN, +7 SUG, +7 osaekomi 
 - MARTSULEVICH Anton BLR 10:0  +10 KTA 
 - HUISMAN Marvin NED 10:0  +10 osakomi 

+ 100 kg (21 závodníků) 
Libor Uhlík - 0/1 – bez umístění 

 - PARKHAMUK Dzianis BLR 0:10  -7 SOT, +3s, -5 SOT, -7 SOT  
 

    
Celkově : 7 vítězství a 8 porážek. Turnaj probíhal v nové velmi pěkné hale na 4 tatami a byl výborně zorganizován. 
 
 
Hodnocení : 
 
Šediváková K.: Předvedla nevýrazný výkon a v utkání s GBR nebyla vůbec nebezpečná a po zásluze prohrála na shido. Je zapotřebí 
zlepšit techniku chvatů (zejm. SON), jinak nemůže vyhrávat. 
Koubková E.: Eva předvedla velmi bojovný a pěkný výkon ve všech utkáních. V prvním utkání byla v postoji pozdější finalistce více 
než vyrovnanou soupeřkou, bohužel se projevily její slabiny v boji v ne-waza. Ve druhém utkání dodržela přesně předem stanovenou 
taktiku, a tak silnou soupeřku dvakrát hodila. S GBR udělala hrubou chybu, když se zbytečně zvedala ze země ve velmi nevýhodné 
pozici. Přesto byl její výkon příjemným překvapením a zaslouží pochvalu. 
Sedmidubský V.: Václav nedokázal zúročit své zkušenosti a fyzický fond. Přestože prohrával na koka, nedokázal vytvořit souvislý 
tlak a dovedl tak utkání do konce v poklidném tempu. Je stále potřeba pracovat na útočné fázi. 
Stalmacher M.: Ačkoli byl Martin velmi dobře kondičně připraven, nedokázal než jednou skórovat na koka. Bojoval však příkladně 
a jen krůček chyběl k lepšímu výsledku. 
Krpálek L.:  Lukáš podal fantastický výkon a kromě jediné chyby s FRA nedal svým soupeřům vůbec žádnou šanci. Všechna utkání 
vyhrál na ippon. Turnajovým pavoukem prošel opravdu jako MISTR. 
Krpálek M.:  V utkání s DEN nedokázal skórovat ani soupeře dostat pod trvalejší tlak. V GS se navíc dopustil chyby v kumikatě, 
kterou soupeř potrestal. S tímto výkonem nemohl vyhrát. Je potřeba zvýšit četnost a kvalitu útoků. 



Uhlík L.: Soupeř byl na Libora velmi dobře takticky připraven, vyčkal na nedotažené SON a třikrát kontroval. Libor se musí zaměřit 
na širší chvatový rejstřík. Dále je potřeba dotahovat veškeré nástupy a nevypouštět žádnou situaci. 
 
 
 
         Petr Smolík a Václav Červín 
          trenéři RDJ 


