
Zpráva trenéra 
 

EC Cadets – Top ranking Berlín 
 

5.  - 6. 5. 2012 
 
Účast:  28 zemí, 650 závodníků celkem. 
   
Trenéři: Rubáš, Lorenc 
Rozhodčí: Hoření 
 
46 kg Žemla Václav   0/1   bez. umístění   23 úč. 
          - Brinkkemper  NED 0:7   GS – 7 podtáčení 
 
50 kg Morong Dominik  0/1   bez umístění    50 úč. 

- Jager  NED 0/10   - 5 shido – 10 SGJ 
 

55 kg Černý Michal   2/2   9. místo.   52 úč. 
          - Edelmann  GER 7:0   5 SON, 7 KUM 
         - Weidlinger  AUT 10:0   10 SON 
 - Nurkovic  MNE 0:7    GS – 7 TNO 
 - Babbuchiev  RUS 0:10    -7 HRG, - 10 KUG 
 
60 kg Selecký Lukáš   0/1   bez umístění    66 úč. 

- Lopes  BRA 0/10   - 10 STG 
 
60 kg Trojnar Roberr  0/1   bez umístění    66 úč. 

- Louverdos  BRA 0/10   - 10 SON 
 
66 kg Černý Václav   1/1   bez um.   60 úč. 
          - Loureiro  BRA 5:0   +shido. +5 SUG v GS 
         - Caria   NED 0:10   -10 škrcení 
 
57 kg Merklová Sabina  3/2   7. místo   45 úč. 
 - Leibel  ISR 10:0   -7 SON, +4 x shido 
       - Prates  BRA  0:10     -7 UMA, -5 TNO, -7 TNO 
 - Ertl   GER 10:0   +5 skaši UMA, +10 TOS 
 - Dyachenko  RUS 7:0   -5 KUG, +5 KUG, +7 YGU 
         - Nicoud  FRA 0:10   -7 SON, -7 YSG 
 
57 kg Szarzecova Adéla  0/1   bez um.   45 úč 
 de By   NED 0:7   -7 SAJ  
 
 
 
 
 
 
 



Stručné hodnocení: 
Bilance vyhraných a prohraných utkání byla negativní a to v poměru 6/10. V. Žemla prohrál ve 
vyrovnaném utkání až v GS. D. Morong má velmi malý chvatový rozsah a na to většinou doplácí. 
Vystoupení L. Seleckého a R. Trojnara, shodně s BRA, bylo velmi rychlé. Oba upadli velmi rychle a 
oba na základě špatného úchopu. Michal Černý se jako jeden z mála prosadil chvatově a dokázal 
soupeřům konkurovat. U MNE byla i šance postoupit dále. Rozhodl nástup do nepřipravené techniky 
v GS. RUS v opravách byl o kategorii výše než Michal. Zde Michal nestíhal rychlostně.    
 
Černý Václav: 
V prvním zápase v GS porazil závodníka z Brazílie. Bylo to velmi vydřené vítězství. V druhém 
utkání v samém začátku podcenil ne-wazu  z NED a prohrál na škrcení. Vašek je velmi pomalý do 
chvatu a pro soupeře velmi čitelný. Prakticky žádná kumi kata. Techniky provádí na dálku a z místa. 
 
Merklová Sabina: 
Sabina v prvním zápase působila ospalým dojmem. Vypadalo to, jako kdyby se ani nechtěla prát. 
Stále jen vyčkávala a byla druhá v úchopu. K výhře ji pomohla soupeřka (ISR), která se sama svými 
klekanými SON ushidovala. V druhém kole Sabina narazila na silnou Brazilku. Brazilka ji do ničeho 
nepustila a celkem s přehledem zvítězila. V opravách nastoupila proti německé závodnici,  s kterou 
prohrála v Teplicích o bronz. Tentokrát utkání mělo jiný scénář. Sabina nastoupila do tai otoshi a 
bylo hotovo.V dalším zápase v  s ruskou závodnicí upadla na kouči gari na yuko, ale hned na stejný 
chvat Sabina hodila. V závěru utkání skontrovala Rusce SON  a po zásluze vyhrála. Ve finále oprav  
nestačila Sabina na Nicoud z FRA. Upadla na SON a následovalo držení. Sedmé místo na tomto 
turnaji lze hodnotit kladně.  
 
Szarzecová Adéla: 
Adéla podcenila s holandskou závodnicí ne wazu a nechala se chytit do držení a bylo z toho wazari. . 
Nepříznivý výsledek se Adéla snažila  ještě zvrátit, bohužel s jedním chvatem (soto maki komi) ji 
moc neohrožovala. Holanďanka si svůj náskok s přehledem udržela. Doporučuji zapravovat na 
větším chvatovém rejstříku. 
 
 
V Plzni dne 9. 5. 2012 
 
          Zbyněk Rubáš 
          Trenér RDD 
 


