Slovenský zväz j u d o, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Správa
- názov
- dátum a miesto
- účasť
- zúčastnení

z turnaja

: European Cup Senior
: 28.-29.9.2013, Belehrad (SRB)
: pretekári a pretekárky z 21 štátov
: Ivana Komlóšiová, Adam Gažo, Erik Franický, Dušan Hegeduš,
Miroslav Dzúr, Viktória Majorošová – na náklady STU BA,
Martin Zagorov – SAUŠ

- výsledky:
57 kg – Majorošová - Ostojic (SRB)
/11/
- Semograd (GRE)
- Florian (ROU)
63 kg – Komlóšiová - Patočková (CZE)
/7/
- Giorgis (ITA)
73 kg – Zagorov
- Liatiris (GRE)
/28/ - Gažo
- Fortin-Demers (CAN)
- Bogdanovic (SRB)
- Kiss (HUN)
- Franický
- Petrovic (SRB)
90 kg – Hegeduš
- Horvath (HUN)
/21/
- Borenovic (SRB)
- Kumric (CRO)
- Knápek (CZE)
100 kg – Dzúr
- Bodirogic (SRB)
/19/
- Vulevic (MNE)
- Ardizio (ITA)
- Burton (GBR)
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9. miesto

2. miesto

Hodnotenie :
Majorošová – 1.zápas v 1 min za vystúpenie Viki ŠIDO, 45 sek pred koncom za pasivitu
2x ŠIDO, 20 sek pred koncom súperka ŠIDO, 0:1
Viktória išla v tomto zápase opatrne, ako by si neverila.
2.zápas v 1,20 min seoi-nage W-ari, v 1,25 min ko-soto-gari YUKO a v 3,03
min uči-mata W-ari, 10:0
Zápasila to čo na tréningoch, nebála sa útočiť.
3.zápas v 1,35 min napomínaná ŠIDO, v 2,05 min uči-mata YUKO, potom
súperka 2X ŠIDO, 5:0.
Išla tak ako predchádzajúci zápas - dobre, útočne.
Komlóšiová – 1.zápas v 2,50 min soto-maki-komi W-ari a v 3,10 min znovu soto-maki-komi W-ari, 10:0.
S českou pretekárkou sa dobre poznajú zo sústredení.
2.zápas v 30 sek o-soto-gari YUKO a v 3,14 min soto-maki-komi IPON,
10:0.
Veľmi dobre zvládnutý zápas s nepríjemnou Taliankou, s ktorou už
pred tým prehrala.

- 2 Zagorov

Gažo

Franický
Hededuš

Dzúr

- v 33 sek súper pasívny ŠIDO a v 1,35 min 2x ŠIDO, v 1,30 min súper
uči-mata YUKO a v 2,10 min seoi-nage W-ari, potom napomínaný 3x ŠIDO
(v 2,50 min)a 8 sek pred koncom v snahe zvrátiť výsledok Martin nabehol
na súpera, ten ko-soto-gari IPON, 0:10
Martin po prvom páde sa nedokázal skoncentrovať, mal vyše 2 min času aby
súper dostal štvrté ŠIDO – hansoku-make.
- 1.zápas v 1,33 min súper o-uči-gari IPON, 0:10. Dovtedy zápas prebiehal
vyrovnane.
2.zápas v 1,05 min súper ŠIDO a v 1,38 min súper harai-goši, Adam kontra
ura-nage IPON, 10:0
3.zápas v 1,35 min Adam za vystúpenie ŠIDO, potom súper pasívny ŠIDO
(v 2,50 min), v 3,35 min súper o-uči-gari W-ari a v 3,50 min súper sumi-gaeši
W-ari, 0:10. Adam v snahe zvrátiť výsledok sa rozbehol na súpera.
- Erik sa nevedel presadiť v úchope, po prvom ŠIDO súper takticky zatváral
úchop až bolo 3x ŠIDO (v 30 sek, 2,05 min, 3,10 min), v 3,50 min súper
pasívny ŠIDO, 0:1
- 1.zápas v 1,35 min kontruje súperovo harai-goši podtočením W-ari, v 2 min
harai-goši YUKO a v 2,42 min uči-mata IPON, 10:0
2.zápas v 20 sek Dušan skaši rukami W-ari, potom v boji v ne-waza urobil
chybu dostal sa do držania, hoci unikol stálo ho to veľa síl čo sa prejavovalo
v ďalšom priebehu – bol napomínaný 2x ŠIDO (v 3,36 min a 3,53 min) ale
zápas dotiahol do víťazstva, 7:0
3.zápas v 1,30 min Dušan skaši rukami W-ari, ale prejavila sa únava
z predchádzajúceho zápasu 2x ŠIDO a v2,40 min súper uči-mata IPON, 0:10
4.zápas ako predtým - unavený, súper v 2,50 min ko-soto-gake W-ari a v 3,20
min Dušan nedôrazné harai-goši súper kontra podtočením W-ari, 0:10
- 1.zápas v úvode obaja ŠIDO, v 1,25 min Miro kuzure kasa-gatame IPON, 10:0
2.zápas v 3 min súper pasívny ŠIDO, potom obaja ŠIDO – 2x ŠIDO, súper 3x
ŠIDO a 40 sek pred koncom súper znovu napomínaný 4x ŠIDO – hansoku
make, 10:0.
Takticky dobre zvládnutý zápas od Mira.
3.zápas v 1,25 min Miro o-goši W-ari a kesa-gatame W-ari, 10:0.
Pri Mirovom útoku sa dostali do autu, no Miro plynule prešiel do osai-waza,
rozhodca zápas neprerušil.
4.zápas v 20 sek súper tai-otoši YUKO, potom obaja ŠIDO, 0:5.
Súper po hode kontroloval celý čas zápas, snažil sa dostať do boja v ne-waza.

Záver :
Na turnaj sme cestovali mikrobusom SZJ, šoféroval p. Zagorov. Ubytovanie bolo v dobrom
hoteli, kde bolo aj váženie. Mali sme zaplatenú polpenziu (raňajky a večere). Autom do haly
trvala cesta cca 30 min. V nedeľu po vyhlasovaní víťazov sme hneď cestovali do Bratislavy.

Vypracoval : Rastislav Mezovský, tréner mužov a žien

