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Zpráva trenéra 

Top European Cadet Cup 
Kyjev 

31. 3.-1. 4. 2012 
 
Účast:  24 zemí, 344 závodníků celkem. 
  249 chlapců a 95 děvčat. 
 
Vedoucí trenér: Radislav Borbély 
 
50 kg Václavík Michal  0/1  bez um.    50 úč. 

- Goldesman /UKR/  0:10 -7 STG, -10 škrcení po SON 
 
Michal byl na prvním turnaji takovéto úrovně a bylo to znát. Pral se pod své možnosti a potřebuje 

více zkušeností v turnajích a kempech této kategorie. 
 
55 kg Lukáš Dominik  0/1  bez um.    40 úč. 

- Chrypa  /LTU/  0:5 -S, -5 SON 
 
Co říct. Dominik bojoval a prohrál. Nedokázal se chvatově prosadit. V průběhu boje dostal šido a 

před koncem, poměrně nespravedlivě, přisoudil z akce na břicho rozhodčí juko soupeři.  
 
60 kg Selecký Lukáš   1/2  bez um.    49 úč. 

- Ukrvui  /UKR/  10:0 +S, 7 SON v GS 
- Udesiani  /GEO/  0:10 -5 SON, -S, -10 STG 
- Melyan  /UKR/  0:10  - 7 SMG, -10 OSG 

 
 V prvním zápase podal bojovný výkon. Ve druhém podlehl po velikém boji velmi silnému GEO. Třetí 
zápas šel po pětihodinové pauze a za výkon, který podal se nemusí stydět. Bylo vidět, že se po prodlevě 
nedokázal patřičně zkoncentrovat a vyhecovat. Je to ale jeden z mála závodníků, který dokázal na každém 
turnaji vyhrát alespoň zápas. 
 
Další:  
 Od pondělí proběhl velice kvalitní kemp, kterého se zúčastnili junioři i muži UKR. Zvláště účast 
skvělého závodníka Zantarayi nás potěšila a bylo velice poučné jej sledovat. Účastníci byli rozděleni na 3 
skupiny. I to však bylo málo. Tatami bylo pro tak obrovské počty malé a neustále hrozila zranění. Za trénink 
se stihly vždy je 3 randori na zemi a max. 5 v postoji. Vše po 4 minuty. Určitě by se dalo vydržet více. 
 Pořadatelé poskytli velmi kvalitní ubytování v hotelu Bratislava. Po všech stránkách se o všechny 
dobře starali. Informace byly vyvěšeny včas, váha byla na hotelu k dispozici a vážení proběhlo tamtéž.  
 
 
Kompletní tabulky naleznete na : https://www.eju.net/results/?mode=showResult&id=975 

 
 
 
Zpracoval: Radislav Borbély 
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