Správa z ECJ Wroclaw, POL
Názov akcie:
Termín:
Zúčastnení:

ECJ Wroclaw
17.-19.7.2015
SZJj –Hoferica, Kovár
JKD BB – Randl, Sršeň, Očenášová
STU – Bežo, Mužíková

Výsledky:
-66 kg
(39)

Maroš Sršeň (VŠC DUKLA B. Bystrica) – bez umiestnenia
1 x prehra

1. zápas: - Selecký, HUN
25´´
0:7
- joko-tomoenage
2´20´´
š:0
- pasivita
2´40´´
0:š
- Pasivita
3´40´´
0:10
- skaši uči-mata
Hodnotenie: výkon bol pre mňa sklamaním, aj napriek prechodu do vyššej váhovej
kategórie. Urobil v podstate všetky chyby vo vedení zápasu, na odstránení ktorých sme
pracovali od prispatého úvodu, až po splašený záver. Viackrát medzitým ohrozil súpera
dobrými nástupmi, ktoré však nepochopiteľne neopakoval. Na záver, namiesto
stupňovaného tlaku, na čo som pretekárov vopred upozorňoval (aj tam sa vyhrávajú
zápasy) urobil uči-matu bez rúk a z diaľky.
-73 kg
Roman Bežo (Slávia STU Bratislava) – bez umiestnenia
(56)
1 x prehra
1. – Tarulis, LTU
2 x šido:0
1 x 0:šido
0:5
- joko-tomoenage
Zápasil naraz s Mužíkovou, takže som zápas vôbec nevidel.
-73kg

Peter Hoferica (Slávia STU Bratislava) – bez umiestnenia
1 x prehra
1. - Macias, SWE
1´
šido:0
- pasivita – prevlečenie hlavy
1´10´´
0:5
- kosoto-gari
2´50´´
0:10
- osaekomi
Hodnotenie: slabší výkon, veľké chyby v zápase. Súper ho vycvičil v newaze – bol už
pred tým dva krát v osaekomi, ale unikol. Z vlastnej techniky, kde začal pretáčať súpera
do „hadice“, hneď ako sa dostal po neho sa snažil o prechod do škrtenia, pričom mu
súper len prekročil nohy a udržal. Upozorňoval som na tento spôsob vykonávania tohto
prechodu ako neúčinný – nedal si povedať, ale snáď už si to uvedomia pretekári.
-57 kg
(31)

Magdaléna Mužíková (Slávia STU Bratislava) – bez umiestnenia
1 x prehra

1. – Dobrowolska, POL
1´30´´
0:Šido
- pasivita
2´40´´
šido:0
- pasivita (?)
3´30´´
0:7
- tani-otoši – vracala sa z vlastného pokusu o osoto-gari
z jednostranného úchopu
Hodnotenie:
Vyrovnaný zápas, v ktorom mala Magda mierne navrch. Aj akcia v závere vyšla z jej
dobre vyvinutého tlaku na súperku, škoda veľkej chyby keď sa vracala z nástupu
a súperka ju len stiahla pod seba.
-81kg
(46)

Richard Randl (VŠC DUKLA Banská Bystrica) – bez umiestnenia
1 x prehra

1. – Kruk, UKR
3 x šido

pasivita

Hodnotenie: Zápas nemal taký jednoznačný priebeh ako vyzerá výsledok. Rišo
konečne zlepšil kumikatu, snažil sa dodržať na čom sme pracovali. Súper ho stále
predbiehal bez úchopu do seo-nage a štyri krát ho nakopol medzi nohy. Zrýchliť
prechod do útoku. Súper potom prehral s neskorším víťazom.
-90kg
(23)

Peter Kovár () – bez umiestnenia
1 x výhra, 1 x prehra

1. – Cepuch, POL
7´´
0:šido
1´
5:0
1´20´´
0:šido
2´
šido:0
2´20´´
0:5
3´30´´
šido-0
GS: 22´´ 7:0

- vystúpenie
- podtočenie
- vystúpenie
- vystúpenie
- uči-mata
- pasivita
- skaši-uči-mata

2. – Makatsaria, GER
1´
- osaekomi 5´´
1´15´´
0:10
- MEGA uči-mata
Hodnotenie: Nastúpil na súťaž s veľkým sebazaprením a bolesťami (podvrtnutý prst),
bolo vidno, že sa trápi a nemôže sa rukou poriadne držať. Napriek tomu dokázal
v druhom zápase favorita súťaže pretočiť do páky, kde veľa nechýbalo na dokončenie
akcie a neskôr ešte chytiť do osaekomi z inej akcie.
-63kg
(32)

Zuzana Očenášová (Mladosť R. Sobota) –
1 x prehra

1. – Burt, CAN
1´30´´
0:10

- prechod do sankaku

Hodnotenie: Zápas začala dobre, aj boj o úchop bol v poriadku. Ostala však ležať na
bruchu a čakala na mate. Súperka skončila nakoniec na treťom mieste, kde na túto
techniku vyhrala všetky zápasy!

Záver:
Najlepší pretekári sa nezúčastnili turnaja pre zranenia. Kovár bol nastúpil so zraneným
prstom a nemohol podať optimálny výkon. Ostatní pretekári na túto úroveň ešte nestačia
– musia zabrať vo všetkých oblastiach (sila, kondícia a hlavne džudo).
V Banskej Bystrici, 21.7.15
Ján Gregor
Tréner jun. reprezentácie

