ZPRÁVA TRENÉRA Z ME CADETS 2015 SOFIA 2.-5.7.2015
Konkurence: 469 závodníků ze 41 zemí
Závodníci:

50 kg Binhak Tomáš, Vopat David
52 kg Řeháková Zuzana
57 kg Zemanová Věra
70 kg Hájková Petra
+ 70 kg Paulusová Markéta

Trenéři:

Jaroslav Švec
Václav Červín

Vedoucí výpravy: Petr Smolík
Rozhodčí:

Šafaříková Hana

Výsledky:
50 kg Vopat David
(24z.) Bayramli
AZE

bez um.
0 : 10

0/1
-7OUG, +s, -7OGO

I když šel jen jedno utkání proti AZE, tak předváděl útočné judo, snažil se a nebál se nastupovat.
Střídal techniky a několikrát ohrozil soupeře, ke skórování chybělo málo (možná jen vůle rozhodčího
něco ukázat…) Neuhlídal však dominantní techniku soupeře L-OUG a prohrál. I přes prohru však
zanechal dobrý dojem a věříme, že jeho chvíle ještě příjde !

Binhak Tomáš
Kryvorot
UKR
Bayramli
AZE
Niazashvili GEO
Luncan
ROM

5.místo
5:0
10 : 0
0 : 10
0:7

2/2
+s,-s,+s,-s,+5UMA (GS)
+s,+10 páka
-7 KOG, +s,-s,-7SON
+s,+s,+s,-s,-7SON,-5SON

Tomáš odjížděl na MED jednoznačně s medailovými ambicemi, ke kterým jej opravňovaly výsledky
z předešlých turnajů a nasazení v RL. Tyto ambice ovšem nepotvrdil výsledkově, což by se ještě dalo
pochopit, nepřiblížil se k nim ovšem ani výkonnostně, což asi mrzí víc L Jeho 5.místo za dva vyhrané
zápasy se někomu může zdát dobré, ale mělo být lepší. Tomášovi chyběl chvat, kterým by se prosadil
a nestačilo jen vybojovat si ostrý levý hák…. Během svého vystoupení předvedl jeden krásný přechod
na zemi proti AZE, jednu UMA v GS proti UKR a to prostě během čtyřech zápasů na medaili
nestačí… L

52 kg Řeháková Zuzana
(35z.) Kaup
EST
Seferi
GER
Boudouaia
FRA
Mgeladze
GEO

9.místo
10 : 0
10 : 0
0:7
0 : 10

2/2
+10 GG
-s, +10 GG
-7 UMA
-10 ura nage

Zuzka se dokázala ve svých dvou prvních zápasech prosadit technikou goshi guruma a byly z toho
nádherné ippony. Ve čtvrtfinálovém zápase držela dlouho nerozhodný výsledek s Francouzkou
soupeřkou, minutu před koncem ovšem upadla na waza-ari a ztrátu nedohnala. Boj v opravách
s Gruzínkou byl krátký a pro Zuzku snadno zapamatovatelný, protože po chvatu ura nage přivezla do
klubu SKKP Brno nové tatami o rozměru 2x1m., které zřejmě nahradí to, které se ztratilo po BP 2014
J Celkové deváté místo je dle mého názoru obrazem Zuzčiných možností, konstalace ovšem
nahrávala možnosti na umístění lepší a je škoda, že Zuzka tuto šanci nevyužila.

57 kg Zemanová Věra
(36z.) de Meeberg NED
Ozerler
TUR

bez um.
10 : 0
0:1

1/1
-s,-s,+7OGO,+7osae
-s

Věrka se na ME připravovala zodpovědně, přivezla si s sebou i podpůrný tým J a neponechala nic
náhodě. V prvním zápase se dokázala vyšťavit na 100% a zlomila nepříznivě se vyvíjející duel
s Holandskou soupeřkou bojovností a hezkou kombinací z pravého úchopu doleva. Ve druhém zápase
proti nasazené Turkyni ovšem nenašla recept na silné paže protivnice a neprosadila se přes ně.
Výsledkem toho byla prohra na 1x shido a rozlučka s turnajem. Věrka má své přednosti (nasazení,
vůle, nepadá, OUG), ale je to již obehraná písnička, chybí velká razantní technika, kterou by byla
schopna jakoukoliv soupeřku reálně ohrozit. Nicméně věřím, že na tomto se bude společně se silovou
připraveností tvrdě pracovat a výsledky přijdou.

70kg Hájková Petra
(23z.) Harselaar
NED

bez um.
0:5

0/1
+s, -5 HRG

Petra se přes příznivý los opět neprosadila. Ve svém jediném zápase prohrála na yuko. Nedokázala
využít své převahy v úchopu, nástupy byly jen „jako“ a to bohužel nestačí…

+ kg Paulusová Markéta
(20z.) Nearchou
CYP
Ponty
FRA
Kondrashova RUS
Calagreti
ITA

7.místo
7:0
0:7
10 : 0
0 : 10

2/2
+5TNO,+s,+7HRG,+5HRG
+s,+s,-s, -7TNO
+s,-s,+10osae
-s,-10osae

Na Markétě se zcela jistě projevilo tréninkové manko způsobené zraněním. Útoky nebyly důrazné,
v úchopu většinou působila pasívně. Je potřeba zapracovat na kondici a nebát se přidat zdravou
agresivitu. Sedmé místo je zklamáním, ale i odrazem současné výkonnosti. Věříme, že na dalších
letošních akcích přijde lepší výsledek.

Za všechny členy RDD bychom chtěli poděkovat osobním trenérům, kteří se výraznou
měrou podíleli na přípravě závodníků, sparingům, kteří byli k dispozici na přípravu
reprezentantů a v neposlední řadě taky všem, kteří nás přijeli do Sofie podpořit. Peťovi
díky za organizaci a pomoc při akreditaci.
Doufáme, že již na další akci RDD se naše ovečky prosadí i medailově a tato zpráva se bude
psát líp J Sportu zdar!!!

Zpracovali: Jaroslav Švec, Václav Červín
	
  
	
  

	
  

	
  

Brno 8.7.2015

