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ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION 

ZPRÁVA Z REPREZENTAČNÍ AKCE 

VŠEOBECNÉ INFORMACE  

Reprezentační družstvo : senioři     

Sportovní akce : ME MIX týmů  Mulhouse, Francie  

Místo konání: Mulhouse, Francie  

Termín konání :  12. 11. 2022 

 
ÚČASTNÍCI AKCE 

Sportovci:  73 kg Bydžovský, 90 kg Bezděk, +90 kg Silvestr, 57 kg 

Polnická, 70 kg Kulíková, +70 kg Paulusová  

Realizační tým : Sedmidubský - trenér  

Konkurence: 14 států  

 
ORGANIZACE 

Ubytování a stravování :  of ic. hotel,  polopenze + stravné  

Způsob dopravy: automobil ČSJu  

Číslo účetního výkonu:  

PROGRAM 

Čt 10. 11. Odjezd od SH Folimanka, přespání u hranic s  Francií Bottingen 
Pá 11. 11. Příjezd, akreditace, trénink, vážení  
So 12. 11. Soutěž, odjezd  

 

ZHODNOCENÍ VÝKONŮ SPORTOVCŮ  

Bydžovský –  2/0 –  Jeden z l ídrů  týmu, v  prvním zápase se trochu rozeprával, 
bylo patrné, že  letos neměl moc těžkých startů , a když držel vedení, tak hodně 
znejistěl.  Ve druhém utkání už byl hodně aktivní  a soupeře do ničeho nepusti l. 
Pracovat určitě na kondici a snažit se proměňovat dobré nástupy v  bodované.  
 
Bezděk –  2/0 –  Určitě Mart inův nejlepší výkon v  letošním roce. Hodně útočil  a 
byl nebezpečný. Jediné, co bych vytknul je, že v  momentě,  kdy drží vedení, tak 
zbytečně moc riskuje, když nemusí.  
 
Silvestr –  0/2 –  Matěj šel těžkou váhu a na prvního soupeře zkrátka neměl 
s i lově. Ve svém druhém utkání proti  HUN byl sice lepší, ale bohužel jednou 
netref il uchi-matu a následnou ztrátu už nedohnal. Chtělo by to mnohem více 
důrazu v samotných zápasech a větší aktivitu směrem do útoku.  
 
Polnická –  0/1 –  Na turnaji se moc nepoprala, první a druhé utkání se na její HK 
nedostalo a ve třetím upadla soupeřce za 10 sekund, takže výkon těžko 
hodnotit.  



Zpráva z reprezentační akce: Zpráva ME MIX Mulhouse 
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Kulíková –  1/2 –  Míša konečně přidala na tvrdost i a první důležitý bod proti 
GBR dokázala vybojovat. Další utkání už měla prot i soupeřkám, které jsou 
v kategorii  -70 kované a Míša, která je 63 na ně neměla sílu. Sice bojovala, ale 
prosadit se proti nim nedokázala. Na turnajích se musí zbavit respektu  a j ít si 
za svým judem, potom je hodně nepříjemná, když čeká, co soupeřky vytvoří,  tak 
potom padá.  
 
Paulusová –  1/2 –  Markéta po MS a zranění kolene nebyla ve své formě a 
kromě prvního utkání se nedokázala prosadit chvatově a ani v  úchopu.  Její 
výkon bych úplně nehodnotil, ale naopak bych ocenil , že se turnaje zúčas tni la, 
když to pro její harmonogram přípravy a ani zdravotní stav nebylo přínosem .  
Protože je jediná těžká váha u nás, tak tým podržela a odcestovala, když klidně 
mohla říct, že nepojede.  Za to j í patří velké poděkování.  

 

 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS  
Draw - IJF live 

 

Celkově jsme obsadili 7. Místo s bilancí 1/2. 
 
CZE – GBR: 4:0 
CZE – GER: 0:4 
CZE – HUN: 2:4 
 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ AKCE  

Výborná organizace pořadatelů, je vidět, že judo je ve Francii hodně oblíbené a 
lidé mu  rozumí. Hala byla vyprodaná do posledního místa a atmosféra na turnaji 
byla taková, že všichni závodníci našeho týmu chtěl i i po vypadnutí zůstat až do 
konce a užít si celý f inálový blok a až potom jsme jel i domu.  

 

Zpracoval : Václav Sedmidubský           
Dne : 18. 11. 2022 

https://live.ijf.org/eju_sen_teams2022/brackets

