Slovenský zväz j u d o, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Správa z turnaja a sústredenia

- názov
- dátum a miesto
- účasť
- zúčastnení

: European Cup Senior
: 15.-16.6.2013, Celje – Podcetretek (SLO)
: pretekári a pretekárky z 24 štátov
: Ivana Komlóšiová, Marek Pentka, Martin Zagorov, Miroslav Dzúr,
Dušan Hegeduš, Peter Žilka, Erik Franický

- výsledky :
63 kg – Komlóšiová
/19/

60 kg – Pentka
/24/
73 kg – Zagorov
/44/ - Franický
81 kg – Žilka
/42/
90 kg Hegeduš
/29/

100 kg – Dzúr
/20/

- Epifani (ITA)
- Trstenjak (SLO)
- Yeats-Brown (GBR)
- De Gans (NED)
- Billiet (BEL)
- Lombardo (ITA)

10 : 0
0:5
10 : 0
10 : 0
10 : 0
0:5

3. miesto
bez umiestnenia

- Friedrich (GER)
- Stadler (HUN)
- Schol (NED)

0 : 10
0 : 10
0 : 10

bez umiestnenia
bez umiestnenia
bez umiestnenia

- Lisowski (POL)
- Milosevic (SRB)
- Horley (GBR)
- Kersics (HUN)
- Mroz (POL)
- Tomasetti (ITA)

10 : 0
10 : 0
0 : 10
10 : 0
0 : 10
0 : 10

7. miesto
bez umiestnenia

Hodnotenie :
Komlóšiová – 1. zápas súperka napomínaná 2x ŠIDO a 47 sk pred koncom Iva
soto-maki-komi IPON, 10:0
2. zápas Iva začala útočne – súperka ŠIDO, v 2,25 min súperka harai-goši
YUKO, potom Iva 2x ŠIDO, 0:5
3. zápas v 20 sek o-goši IPON, 10:0
4. zápas v 1 min súperka ŠIDO a v 1,25 min Iva soto-maki-komi YUKO
potom súperka hansoku-make za úder do tváre, 10:0
5. zápasv 20 sek Iva uširo-goši YUKO, v 45 sek de-aši-harai W-ari a1,11 min
o-goši W-ari, 10:0
Pentka
- začal s veľkým nasadenám, súper napomínaný postupne 3x ŠIDO (v 3,55 min)
no v závere nevládal a 52 sek pred koncom súper kata-guruma YUKO, 0:5
Zagorov
- v 1 min súper ko-soto-gake YUKO a v 3,50 min seoi-nage IPON, 0:10
Franický - v 50 sek súper ko-soto-gake W-ari, v 2,15 min Erik ko-soto-gake W-ari, no
v 3,44 min súper znovu ko-soto-gake IPON, 0:10
Žilka
- v 35 sek ŠIDO za vystúpenie a v 1,45 min pasívny 2x ŠIDO a 2,15 min súper
harai-goši IPON, 0:10

- 2 Hegeduš

Dzúr

1. zápas v 25 sek súper seoi-nage W-ari, v 1,13 min Dušan soto-maki-komi
IPON, 10:0
2. zápas v 2 min Dušan o-uči-gari YUKO a tatešio-gatame IPON, 10:0
3. zápas v 1,10 min Dušan pasívny ŠIDO, v 1,45 min súper harai-goši W-ari
a kesa-gatame W-ari, 0:10
4. zápas v 1,10 min Dušan pasívny ŠIDO a v 2 min za jednostranný úchop 2x
ŠIDO, v 3,25 min súper ŠIDO a v 3,58 min súper hansoku make za
podmetanie zvnútra, 10:0
5. zápas v 24 sek súper seoi-nage IPON, 0:10
v 1,20 min Miro pasívny ŠIDO, v 1,50 Miro nedôrazný nástup súper skaši
rukami YUKO, v 3,10 min Miro soto-maki-komi Yuko, 48 sek pred koncom
Miro znovu nedôrazný nástup súper skaši rukami W-ari a 10 sek pred
koncom to isté W-ari, 0:10

Záver :
Na turnaj sme cestovali mikrobusom SZJ, šoféroval p. Lazár, ktorý aj rozhodoval na turnaji.
Po turnaji v nedeľu odcestovali do Bratislavy Dzúr, Hegeduš, Franický s rozhodcom. Turnaj
sa konal v kúpeľnej oblasti, organizátori ponúkli na ubytovanie len drahé hotely (na budúci
rok tu bude SP). Hala bola vzdialená od hotelov cca 5 min peši. Išlo o posledný turnaj pred
Univerziádou (Pentka, Zagorov, Komlóšiová) a pre ostatných to bol jeden z kvalifikačných
turnajov na ME do 23 rokov, ktorý nebol ďaleko.

Sústredenie
Hneď po turnaji sa konalo sústredenie, ktorého sa zúčastnili Pentka, Zagorov a Komlóšiová.
Bola to záverečná zahraničná príprava pred Letnou Svetovou Univerziádou. Sústredenia sa
zúčastnili pretekári a pretekárky z 15 štátov. Tréningy sa konali v tej istej hale kde predtým
bol turnaj.
Tréningy /muži a ženy spolu/ :
17.6. 10,00-12,00
randori: ne-w 4x5 min (Iva 3x), tači-w 5x5 min (Iva 3x)
17,00-19,00
randori: ne-w 2x5 min, tači-w 7x4 min
18.6. 10,00-12,00
randori: ne-w 6 min – ipon zmena, tači-w 7x5 min (Iva, Martin 6x)
17,00-19,00
randori: tači-w 4x5 min a 1x5 min+1 min GS
19.6. 9,00-10,15
randori tači-w 5x5 min
11,30
odchod do Bratislavy

Vypracoval : Rastislav Mezovský, tréner mužov a žien

