Slovenský zväz j u d o, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Správa z turnaja

Názov
Dátum a miesto
Zúčastnení

: Majstrovstvá Európy do 23 rokov
: 14.-16.11.2014, Wroclaw (POL)
: Andrea Krišandová, Adela Jakubcová, Matej Poliak, Erik Franický,
Peter Žilka, Matej Hajas – všetci na náklady SZJ, Adam Gažo, Dušan
Hegedus – obaja na vlastné náklady
: Filip Štancel – zranený z MSJ
: Miroslav Lipovský, generálny sekretár SZJ
: Rastislav Mezovský
: Jozef Krnáč

Ospravedlnený
Vedúci výpravy
Tréner
Asistent trénera
Výsledky :
52 kg – Krišandová - Pienkowska (POL)
0 : 10
bez umiestnenia
/18/
63 kg – Jakubcová
- Lopez Aguilera (ESP)
0 : 0 a 0 : 1 bez umiestnenia
/19/
66 kg – Poliak
- Jereb (SLO)
0 : 10
bez umiestnenia
/33/
73 kg – Gažo
- Ječmínek (CZE)
0:1
bez umiestnenia
/35/ - Franický
- Dar (ISR)
0:5
bez umiestnenia
81 kg – Žilka
- Bottieu (BEL)
5:0
/30/
- Ressel (GER)
0 : 10
9.-16. miesto
90 kg – Hegedus
- Borenovic (SRB)
7:0
/29/
- Zgank (SLO)
0 : 10
9.-16. miesto
100 kg – Hajas
- Niedziela (POL)
0:7
bez umiestnenia
/20/
Hodnotenie :
Krišandová - v poslednej minúte za pasivitu ŠIDO a 5 sek pred koncom súperka tatešio-gatame IPON, 0:10
Aďa išla so súperkou vyrovnaný zápas, v závere jej súperka pri útoku zlomila
nos, čo bolo veľmi bolestivé.
Jakubcová
- v úvode súperka za úchop 2x ŠIDO (1,10 a 1,25 min), no potom Adela pasívna
ŠIDO v 2,10 min a 2x ŠIDO 30 sek pred koncom, zápas skončil nerozhodne, v
predĺžení Adela 3x ŠIDO v 1,18 min 0:1
Adela v úvode viedla na 2x ŠIDO, čo je pri súčasných pravidlách dobré vedenie,
no tento stav nezužitkovala, v polovici zápasu „odišla“ kondične.
Poliak
- v 1 min súper tai-otoši W-ari a prechod do tatešio-gatame W-ari, 0:10
Zápas bol rýchlo ukončený, predtým nikto nemal veľké útoky.
Gažo
- v 40. sek pasívny ŠIDO a v 1,45 min za úchop 2x ŠIDO, 0:1
Adam málo útočil, snažil sa presadiť len technikou seoi-nage.
Franický
- v 13 sek za vystúpenie ŠIDO a v 1,30 min pasívny 2x ŠIDO, v 1,40 Erik ura-nage
W-ari, v 2,10 min súper za vystúpenie ŠIDO, v 2,35 min súper ko-uči-gari W-ari,
v 3,35 min obaja za pasivitu 3x ŠIDO – 2x ŠIDO, v 3,50 min súper 3x ŠIDO, 20 sek
pred koncom súper kouči-gari YUKO, 0:5

Žilka

Hegedus

Hajas

Erik bol pod tlakom lebo na začiatku dostal 2x ŠIDO, v závere už nevedel zvýšiť
tlak, čakal som že pôjdu golden skor.
- 1. zápas v 1,10 min pasívny ŠIDO, potom súper ŠIDO, v 2,15 min Peter 2x ŠIDO,
3,30 min Peter tani-otoši YUKO, 5:0
2. zápas v 20 sek za vystúpenie ŠIDO a znovu v 1,30 min za vystúpenie 2x ŠIDO,
v 2,55 min obaja 3x ŠIDO – ŠIDO a v 3,33 min Peter za vystúpenie 4x ŠIDO, 0:10
Peter sa nevedel presadiť v úchope v oboch zápasoch, v druhom zápase ho
súper takticky dotlači na kraj zápasiska z čoho ťažil tresty.
- 1. zápas v 1,40 min ŠIDO za pasivitu, v 2,50 min súper o-uči-gari YUKO, v 3,25 min
Dušan o-soto-gari W-ari, v závere súper ešte 2x YUKO, 7:0
2. zápas v 55 sek súper uči-mata IPON, 0:10
- v úvode Maťo dobrý horný úchop – súper 2x ŠIDO, v 4 min súper seoi-nage W-ari,
0:7
Maťo mal súpera 2x v držaní no nevyťažil z toho žiadne hodnotenie, nevydržal v
nasadení celý zápas.

Záver :
Na turnaj sme cestovali vo štvrtok z Bratislavy mikrobusom SZJ (šofér p. Krnáč) a autom p. Lipovského.
Absolvovali sme akreditáciu, ubytovanie, váženie 52 a 66 kg, losovanie. Ubytovaní sme boli v lacnejšom
hoteli, kde bolo tiež oficiálne váženie. Do haly sme sa prepravovali svojimi autami, cesta trvala cca 15
min. S ubytovaním boli raňajky a namiesto stravy boli vyplatené diéty.

Vypracoval : Rastislav Mezovský, tréner mužov a žien

