
           ZPRÁVA TRENÉRA Z MEJ, SARAJEVO, BIH, 20. -22. 9. 2012, JUNIOŘI, JUNIORKY 
___________________________________________________________________________ 
 
Konkurence: 166 žen a 250 mužů ze 43 zemí 
Trenéři: Jiří Štěpán, Jaroslav Švec  
 
Závodníci: 
60 kg Pulkrábek D., Hozák D., 73 kg Ječmínek J., 81 kg Petr J., Klammert D., +100 kg Staněk K.. 
 
60 kg  Hozák  David  9. m  1/1 
(36 z.)  Szabo   HUN  7: 0  +5,YOT,+7 YOT,-š 
  Valizada  AZE   0 : 10  -7 UMA, -10 UMA 
   
60 kg  Pulkrábek David bez um. 0/1 
(36 z.)  Toth   HUN   0 : 1  +Š,-Š,+Š,-Š, -Š 
      
 
73 kg  Ječmínek Jakub 5. m  3/2 
(38 z.)  Niskanovic  SRB  10 : 0  +š,-š, +5 OUG, + 10 držení  
  Seppa   EST    5 : 0  -š,+š,-š +5OUG,-š 
  Zaborosciuc  MLD  10 : 0  -š, +10 KSK 
  Gugava   GEO    0 : 10  +š, -10 UNA 
  Saraiva   POR    0 : 5  -š,+š, GS – 5 UMA 
 
 
81 kg  Petr  Jiří  bez um . 0/1 
(38 z.)  Ressel   GER   0 : 7  -Š,-Š, -7 UMA, -Š 
 
81 kg  Klammert David bez um . 0/1 
(38 z.)  Sczepaniak  POL   0 : 10  +Š,-Š -5 OSG, -10 UMA 
   
+100 kg Staněk Jan  bez um. 0/1 
(23 z.)  Sanal   FRA   0 : 10  +Š, +7 SMK 
   
 

    
 
Celková bilance : 4/7 
 
Stručné hodnocení: 
 
Hozák David – v prvním zápase zvítězil nad závodníkem z Maďarska, až na jednu výjimku měl zápas 
plně pod kontrolou.  V následujícím zápase prohra s Ázerbájdžáncem, kde se David vůbec neprosadil. 
David si věří na papírově vyrovnané soupeře, jakmile narazí na soupeře vyšší kvality tak se pere se 
zbytečným respektem. 
 
Pulkrábek David – prohrál svůj první zápas se slabým Maďarem. David se nedokázal za celý zápas 
chvatově prosadit. Byl v zápase třikrát napomínán a to i v momentě kdy Maďar byl jednoznačně pasivní.  
 
Ječmínek Jakub – Kuba předvedl velmi kvalitní výkon kde k zisku medaile chyběla opravdu trocha 
pomyslného štěstíčka. První tři zápasy zvládl Kuba s přehledem až na problém s vyšlapováním se 
závodníkem z Estonska. S Gugavou nastoupil do nepřipraveného OUG,  které Gruzín od kontroval a bylo 
po zápase. V boji o bronz podlehl závodníkovi z Portugalska v GS na yuko, když neuhlídal jeho nástup na 
UMA. 
 



Petr Jiří –Jirka nastoupil proti závodníkovi z Německa. Celý zápas se snažil prosadit svoji osobní 
technikou UMA z levého háku. Vyjímaje jednoho silného útoku se mu to bohužel nedařilo a byl 
zastavován stržením úchopu případně kontrem uširo-goši. 
 
Klammert David– dokázal svádět vyrovnaný zápas pouze první dvě minuty. Poté Polál skóroval yuko a 
David absolutně přestal plnit taktické záležitosti. A byl Polákem smazán.  
 
Staněk Jan – Honza byl z druhé steče od kontrován z pokusu o  OUG a zápas prohrál. 

 
 
 
Nejlepším umístěním na letošním MEJ bylo 5. místo Jakuba Ječmínka. Děkuji všem osobním 

trenérům a střediskům za přípravu a spolupráci.   
 
 
 
Zpracoval: Jiří Štěpán 


