
ZPRÁVA TRENÉRA Z     MS ALMATY 22.9 – 28.9.2019

Konkurence: 254 závodníků a 062 závodnic ze 61 zemí

Závodníci: 73 kg Kopecký Adam, Ivanka Filip, 
44 kg Bodnárová Tereza

Trenéři: Jaroslav Švec, Václav Červín

Výsledky:
73 kg Kopecký Adam 1.místo 5/0 37 závodníků

Hakizimana BUR 10 : 0 +7 SON, +7 KTG
Stanila MLD 10 : 0 -s, +7 GG, +7 KTG
Tsechoev RUS 10 : 0 +s, +7 UMA, + 10 tomoe
Centracio ITA 10 : 0 -7 SON, +1O sasae
Simsek TUR 10 : 0 +7 osae, +7osae

Skvělé, excelentní, nepopsatelné. Předpokládám, že všichni, kterým tuto zprávu posílám 
Adamův výkon viděli, a proto nemá cenu se v tom pitvat 

Ivanka Filip bez um. 0/1
Shakos CYP 0 : 1 -s, +s, -s, -s (4:55 GS)

Filipovi chyběl větší důraz v technikách. Během cca devíti minut, kdy trval jeho zápas svého 
soupeře ohrozil pouze dvakrát - a to je bohužel málo. Takže z hrušky na zem a tvrdá práce 
v kategorii U21 

44kg Bodnárová Tereza bez um. 0/1 20 závodníků
Miyagi JPN 0 : 10 -7 SON, -7 SON

Terka se s touto soupeřkou potkala letos již podruhé (BielskoBiala) a je na místě sportovně 
uznat, že judistka ze země vycházejícího slunce je momentálně na vyšší úrovni. Při tomto 
systému pavouka to bohužel pro naši závodnici znamenalo konec v turnaji 

Soutěží v Almaty jsme uzavřeli kapitolu RDD pro rok 2019. (Vše ostatní letos beru jako 
přípravu na rok 2020) Někteří se budou loučit a přecházet k Vencovi – těm přeji 
okamžitou etablaci do týmu U21, někteří ještě zůstanou – ti budou muset ještě rok trpět 
u nás 

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěších týmu U18 v tomto 
roce, těm, kteří bohužel neměli možnost brečet na MS u státní hymny, ale svou práci 
odvedli… -  a vím, že Vás není málo!!!



Věřím, že jak se prosadili letos pánové Ivanka, Kopecký, nebo slečna Bodnárová, vloni 
Bezděkové, Pochopové a další, tak se i příští rok najdou jejich následovníci…. 

Budeme se těšit, budeme věřit, že spolupráce náš všech tyto mladé závodníky posune dál
a …..co říci závěrem… Prostě SPORTU ZDAR!!!

Celková zápasová bilance: 5/2

Kompletní výsledky na www.ippon.org

Zpracoval: Jaroslav Švec Almaty, 28.9.2019


