Slovenský zväz j u d o, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Správa
Názov
Dátum a miesto
Účasť
Zúčastnení
Ospravedlnení
Výsledky :
63 kg – Jakubcová
/11/
60 kg – Pentka
/19/
66 kg – Poliak
/20/
73 kg – Zagorov
/34/

z turnaja

: European Cup Seniors
: 27.-28.9.2014, Belehrad (SRB)
: pretekári a pretekárky z 25 štátov
: Matej Poliak, Marek Pentka, Erik Franický, Martin Zagorov, Adam Gažo,
Adela Jakubcová – všetci na náklady SZJ
Slávia Trnava – Ivana Komlóšiová, Martina Petríková, tréner Svátek
: Hegedus – zranený
Krišandová – zdravotné problémy
- Nikoloska (MKD)
- Simonkovic (SRB)
- Renata (ROU)
- Blagojevic (CRO)
- Poltorak (RUS)

1:0
10 : 0
7:0
0 : 10
0 : 10

2. miesto
bez umiestnenia

- Spasov (BUL)

0:1

bez umiestnenia

- Nicolaescu (ROU)
10 : 0
- Vidmar (SLO)
10 : 0
- Pal (HUN)
0:7
- Liatiris (GRE)
10 : 0
- Mitrovic (SRB)
0:5
7. miesto
- Franický
- Saric (SRB)
10 : 0
- Papp (ROU)
0 : 10
bez umiestnenia
- Gažo
- Vink (NED)
0:1
bez umiestnenia
- Becík
- Mirkovic (SRB)
0 : 10
bez umiestnenia
Vo váhe do 63 kg štartovali aj pretekárky Slávie Trnava: Komlóšiová 3. miesto a 3 vyhraté zápasy
a Petríkova bez umiestnenia, 2x prehrala.
Hodnotenie :
Jakubcová
- 1. zápas v 1,35 min súperka ŠIDO, v 2,50 Adela ŠIDO, 10 sek pred koncom
súperka 2x ŠIDO, 1:0
2. zápas v 1,40 min súperka ŠIDO, v 2,20 min súperka 2x ŠIDO za vystúpenie,
50 sek pred koncom 3x ŠIDO a 5 sek pred koncom 4x ŠIDO, 10:0
3. zápas (Rumunka porazila Komlóšiovú) v 2,20 min Adela sumi-gaeši W-ari, 25
sek pred koncom ŠIDO za úchop a 5 sek pred koncom 2x ŠIDO, 7:0
4. zápas v 55 sek Adela ŠIDO, v 2,05 min obe 2x ŠIDO – ŠIDO, v 2,53 min súperka
Harai-goši IPON, 0:10
Adela má silný horný úchop, pokiiaľ ho držala, súperky mali problémy a boli
napomínané. V poslednom zápase sa nevedela presadiť proti vyššej súperke,skúšala
sa presadiť technikami harai-goši a uči-mata čo nešlo, mala by trénovať aj nízke
techniky.
Pentka
- v 2,36 min napomínaný ŠIDO za pasivitu, v 2,52 min súper o-soto-gari IPON, 0:10
Bolo badať výpadok v tréningu spôsobený zraneniami.

- 2 Poliak
Zagorov

Franický

Gažo
Becík

Záver :

- v 3,30 min Maťo ŠIDO za pasivitu, 30 sek pred koncom obaja: 2x ŠIDO – ŠIDO,
0:1
Maťo málo útočil, vyčkával, za celý zápas snáď urobil dve dôraznejšie nástupy.
- 1. zápas v úvode súper ŠIDO, potom Martin ŠIDO, v 2?30 súper 2x ŠIDO, v 3,14
min Martin soto-maki-komi W-ari a kuzure uširo-kesa-gatame W-ari, 10:0
2. zápas v úvode obaja ŠIDO, v 2,55 min Martin o-uči-gari YUKO, v 3,55 min súper
2x ŠIDO za úchop, 21 sek pred koncom Martin uširo-goši IPON, 10:0
3. zápas v úvode obaja ŠIDO, v 3,05 min súper soto-maki-komi W-ari, 40 sek pred
koncom súper 2X ŠIDO, 0:7
4. zápas 3,10 min súper seoi-nage YUKO, potom 2x napomínaný ŠIDO, 30 sek pred
koncom Martin o-soto-gari YUKO a kesa-gatame IPON, 10:0
5. zápas v úvode obaja ŠIDO, v 1,40 min Martin 2x ŠIDO a v 3,10 min obaja:
3xŠIDO – 2x ŠIDO a 40 sek pred koncom Martin nabehol na súpera ten soto-makikomi YUKO, 0:5
- 1. zápas v úvode obaja ŠIDO, v 3,30 min súper 2x ŠIDO, v 3,46 min Erik ura-nage
IPON, 10:0
2. zápas v 25 sek súper ŠIDO, v 1,25 min Erik ŠIDO, v 2,33 min súper o-soto-gari
IPON, 0:10
v 30 sek napomínaný ŠIDO, v 2,15 min obaja: 2x ŠIDO – ŠIDO takto zápas aj
skončil, 0:1
Adam sa „rozbehol“ cca 1,30 min pred záverom, ale súper kontroloval vývoj.
v 50 sek napomínaný ŠIDO, v 1,20 min súper soto-maki-komi W-ari, v 2,20 Martin
2x ŠIDO a v 2,40 min súper kontra podtočením W-ari, 0:10
Martin často pri svojich útokoch prechytával jednostranný úchop čo súper využil.
Na turnaj sme cestovali mikrobusom Slávie STU BA lebo mikrobus SZJ bol
pokazený ako šofér bol p. Zagorov st.. Všetci naši pretekári zápasili v sobotu a po
súťaži sme cestovali do Bratislavy. Hotel kde sme boli ubytovaní bol peši od haly cca
5 min. V piatok po vážení sme mali večeru, v sobotu namiesto obeda a večere boli
vyplatené diéty podľa smernice SZJ.

Vypracoval: Rastislav Mezovský, tréner mužov a žien

