
ZPRÁVA TRENÉRA Z EP U20 MUNDANIA 6.-8.4.2012 
___________________________________________________________________________ 
 
Konkurence:  283 závodníků, 18 států 
Trenér: Jaroslav Švec 
 
Závodníci: 
60 kg Pulkrábek David, Habán Jakub 
66 kg Ječmínek Jakub, Řeháček Dominik 
73 kg Holčák Lubomír, Voňavka Radek 
 
 
60 kg  Habán Jakub  bez um. 0/1 
(24 z.)  Kaba   TUR  0 : 10  -s, -5 KTG, -10 UMA 
  
  Pulkrábek David 7.místo  3/2 
  Savidis   GRE  10 : 0  +10 SON 
  Capar   CRO  10 : 0  +10 škrcení 
  Margvelashvili  GEO  0 : 5  -5 UMA, +s, -5 podtočení z UMA 
  Ghazaryan  ARM  10 : 0   +7 KMK, +10 škrcení 
  Nikolajevič  SRB  0 : 10  -10 DEB 
   
66 kg  Ječmínek Jakub bez um  0/1 
(36 z.)  Guven   TUR  0 : 10  -7 SON, -7 sode 
   
  Řeháček Dominik bez um. 1/2 
  Orkhan   AZE  10 : 0  +10 TNO 
  Piras   ITA  0 : 10  -5 HRG, -7 OSG, -7 OSG 
  Island   GBR  0 : 10  -10 TEG 
 
73 kg  Holčák Lubomír bez um  1/1 
(34 z.)  Kyriakos  GRE  10 : 0  +10 UMA 
  Gugava   GEO  0 : 10  -10 sode 
 
  Voňavka Radek 7.místo  4/2 
  Avgousti  GRE  10 : 0  +10 HRG 
  Rigas   GRE  10 : 0  +s, + 7 OSG, +10 HMK 
  Gigani   GEO  0 : 10  -10 KTG 
  Nikolič   SRB  1 : 0  +s, -s 
  Topal   TUR  0 : 10  -10 OGO (GS) 
 
   
   
 
Stručné hodnocení: 
 
Pulkrábek David První dva zápasy s lehčími soupeři byli takovou rozcvičkou na boj o semifinále, kde 
podlehl po boji na dvě juka nasazenému Gruzínu. David se zde vyčerpal (téměř úspěšným) pokusem o škrcení 
a pak nestačil v rukách . V opravách skvělý zápas s Arménem a neskutečná žákovská chyby se Srbem. Měl na 
to prát se o medaile 
 
Habán Jakub  Přílišný respekt ze soupeře mu nedovolil vydat ze sebe vše na co má. Jakub přesně ví 
proč prohrál, kde byla chyba a možná místo těchto niancí by se měl více soustředit na „pořádnou rvačku“. 
 
Ječmínek Jakub Velmi špatný výkon od nasazeného závodníka. Dle svých slov je unavený, zatavený a 
proto je na zvážení jeho start v Rusku, kde on sám startovat nechce. 



 
Řeháček Dominik S mladým závodníkem z AZE  si dokázal poradit, na zkušeného Itala neměl. 
V opravách podlehl Britovi a to bylo pro mne zklamání. V posledních dvou zápasech nenastoupil, své nástupy 
pouze naznačoval. 
 
Holčák Lubomír S lehkým soupeřem v prvním kole nádherný hod, s těžším v kole druhém taktéž na 
opačnou stranu.  Stále jsou nedostatky v silové vybavenosti. 
 
Voňavka Radek Typově podobný závodník Lukáši Krpálkovi, jen mu chybí sumi gaeši, ouči, síla a 
zem J Ne Radek se pral srdcem, využil příznivějšího losu jen zápas o postup do bojů o medaile měl zvládnout 
a ne jej prohrát 15 sec. před koncem GS.  
 
S každým jednotlivě byl po turnaji rozebrán jeho výkon, výsledek a příčiny neúspěchu. Rozhodně se nejednalo 
o jednoduchý turnaj (zejména ve váhových kategoriích které jsme obsadili), na kterém by si měli závodníci 
splnit nominaci na ME, jak bylo před odletem a při sestavování nominace naznačováno. 
 
 
Poznatky z turnaje: 

• Jako jedni z mála jsme byli vybaveni kimony Aproved. Na turnaji nebyl problém se prát v kimonu 
Matsuru či jiném, nebo se starým backnumbers, popřípadě úplně bez ní. 

• Naši borci vypadali v novém kimonu NORIS jako v „pyžamu“ a i dle jejich vyjádření se v něm necítí, 
protože nekopíruje postavu judisty a má velmi špatný střih. 

• Turnaj probíhal pouze na dvou tatami, a i když se pořadatelé snažili, pauzy mezi zápasy byly značné 
• Díky Pavlovi Volkovi za super přípravu administrativní stránky turnaje. 

 
Celková bilance našich zápasů : 9/9 
 
Kompletní výsledky a pavouky na www.eju.net 
 
Zpracoval: Jaroslav Švec 


