Slovenský zväz j u d o, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Správa
- názov turnaja
- dátum a miesto
- zúčastnení
Výsledky :
57 kg – Majorošová
/22/
66 kg – Poliak
/32/
73 kg – Gažo
/24/ - Franický
90 kg – Hegeduš
/24/
- Szakács
100 kg - Dzúr
/18/

z Majstrovstiev

Európy

: Majstrovstvá Európy mužov a žien do 23 rokov
: 15.-17.11.2013, Samokov (BUL)
: Viktória Majorošová, Matej Poliak, Adam Gažo, Arpád Szakács,
Miroslav Dzúr – všetci na náklady SZJ, Dušan Hegeduš – podielové
náklady, Erik Franický – na vlastné náklady
- Lo Giudice (ITA)
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- Kaouranis (CYP)
- Khachatrian (UKR)
- Kiss (HUN)
- Anischenko (LAT)
- Kanivets (UKR)
- Efemgil (TUR)
- Kukolj (SRB)
- Van Nuffel (BEL)
- Stoffel (SWE)
- Dichev (BUL)
- Minaskin (EST)

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

bez umiestnenia

9. miesto
bez umiestnenia
9. miesto
9. miesto
bez umiestnenia

7. miesto

Hodnotenie :
Majorošová - v 20 sek ŠIDO za jednostranný úchop, v 1,35 min o-soto-gari W-ari,
potom už len súperka v 3 min uči-mata W-ari a v 2 min znovu uči-mata
W-ari, 0:10
Viktória išla proti súperke s nasadením, v úvode ju prekvapila a vyhrávala,
potom súperka zvýšila tlak, Viki sa bránila proti súperkiným technikám
uči-mata odtláčaním a dvíhaním nohy, čo však bolo málo.
Poliak
- 1.zápas v 3,35 min ko-soto-gake W-ari a v 2,19 min o-goši IPON, 10:0
2.zápas v 3,20 min súper kata-guruma YUKO, v 3,45 min ko-uči-gari
YUKO, 50 sek pred koncom súper napomínaný ŠIDO, nato v 40 sek
súper seoi-nage YKO a 15 sek pred koncom dostal súper 2x ŠIDO, 0:5.
Maťo nastúpil do zápasu s rešpektom voči súperovi, aj keď prehrával
na YUKO málo útočil a súpera nedostal pod tlak, takto prehral na tri šidá.
Gažo
- súper hneď na začiatku zápasu zaútočil technikou sumi-gaeši oboma nohami
Adam padol na rameno, čo poznačilo ďalší priebeh – v 50 sek súper tai-otoši
IPON, 0 :10
Franický
- 1.zápas súper od začiatku aktívnejší, Erik v 1,35 min ŠIDO a v 2 min 2x
ŠIDO, v 3,52 min Erik kontruje súperov útok tani-otoši IPON, 0:10
2.zápas v 1,05 min súper ko-uči-gari W-ari, potom Erik postupne 2x
ŠIDO a 40 sek pred koncom súper uči-mata IPON, 0:10.
Súper bol celý zápas rýchlejší v úchope, Erikovi nedal žiaden priestor.
Hegeduš
- 1.zápas v 50 sek Dušan za vystúpenie ŠIDO a v 1,30 min súper o-goši
W-ari v 3 min sa Dušan „prebral“ a zaútočil ko-soto-gake IPON, 10:0.
Bol to pekný hod.
2.zápas v 30 sek Dušan nedôrazný nástup do harai-goši súper kontra

Szakács

Dzúr

podtočením YUKO, v 2,14 min Dušan pasívny ŠIDO, v 3,50 min súper
o-uči-gari W-ari, 40 sek pred koncom Dušan 2x ŠIDO a 18 sek pred
koncom znovu o-uči-gari IPON, 0:10.
Súper bol od začiatku aktívnejší a stále nastupoval z čoho boli aj hody.
- v 45 sek Arpi za „šermovanie rukami“ ŠIDO, potom súper pasívny ŠIDO
no 2,52 min súper seoi-nage IPON, 0:10.
Arpád nastupoval na zápas so „seknutým chrbtom“, nepomohli to ani lieky,
masť ani rakúsky fyzioterapeut.
- 1.zápas v 2 min súper za vystúpenie ŠIDO, v 2,45 min 2x ŠIDO a v 3,52 min
Miro seoi-nage s kolien IPON, 10:0
2.zápas v 1,10 min súper seoi-nage YUKO a v 2,20 min kuzure kesa-gatame
IPON, 0:10
3.zápas v 50 sek súper sasai-c-k-aši YUKO, potom Miro pasívny ŠIDO a v
2,25 min súper sumi-gaeši IPON, 0:10
Miro mal dlhšiu dobu zdravotné problémy s členkom, čo sa prejavilo na jeho
kondícii.

Naši pretekári začínajú zápas opatrne – vyčkávajú (a netýka sa to len tohto turnaja a týchto
pretekárov) za čo sú napomínaní ŠIDO a často bez príčiny vystupujú zo zápasiska (priamo po
úchope sa ťahajú von) a tiež sa to netýka len týchto pretekárov. Asi na domácich turnajoch
a nižších zahraničných im to rozhodcovia tolerujú. Takto v úvode zápasu prehrávajú, čo
skúsení súperi vedia využiť a vyhrať bez hodu.
Záver :
Turnaj sa konal v Samokove (horská oblasť cca 50 km od Sofie) keďže išlo o veľa kilometrov
a bolo nás 9 na turnaj sme cestovali o deň skôr v stredu, prespali sme pri hraniciach s BUL
v meste NIŠ lacno (ubytovanie vybavil p. Zagorov st), ktorý bol aj šoférom mikrobusu SZJ.
Na druhý deň po raňajkách sme pokračovali v ceste a prišli bez stresu na akreditáciu
odpočinutí so sebou sme mali kontrolnú váhu. Večer mali váženie Majorošová a Poliak.
Ubytovanie sme mali v lacnejšom hoteli, ktorý bol cca 3 min peši od hotela kde bolo váženie.
P. Zagorov st. bol ubytovaný mimo oficiálnych hotelov u rodiny. V nedeľu po vyradení
našich pretekárov a najedení sa sme odišli domov, do Bratislavy sme prišli v pondelok
nadránom.

Vypracoval : Rastislav Mezovcský, tréner mužov a žien

