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Zpráva trenéra
Top European Cadet Cup
Zagreb
10.3.2012
Účast: 25 zemí, 520 závodníků
Vedoucí akce: Radislav Borbély
Trenér:
David Lorenc
55 kg Lukáš Dominik
4/2
7. místo
50 úč.
- Lackovic.
/CRO/
10:0 10 TNG
- Marcheze
/ITA/
10:0 7 SON, 10 kontr SON
- Wildner
/AUT/
0:7
-7 tani otoši
- Tarapanov
/BUL/
10:0 7 SON, +S, -7 SON, 7 kontr SON
- Vesterlund
/SWE/
10:0 5 SON, 7 TNG, 7 TNG
- Iadov
/UKR/
0:10 -S, -10 SMG
Dominik na prvním turnaji takovéto úrovně podal velmi dobrý výkon. SON a TNG v provedení
z místa však nestačí na ty nejlepší závodníky. Je třeba zapracovat na pohybu a kombinacích. Samotná SON
bez jakékoliv předchozí kombinace je neúčinná a lehce čitelná. TNG je z místa, za dva rukávy a kvalitní
soupeře s ní těžko ohrozí. Pravda je že občas to vyjde. Kromě těchto technik se pokusil jen o jedno Kouči
maki komi. Schází i více agresivity v boji. Za výsledek však chválím.
60 kg Trojnar Robert
2/2
9. místo
58 úč.
- Tamaro
/ITA/
10:0 10 tani otoši
- Kosec
/SLO/
10:0 10 Kosoto gari,
- Grandic
/SRB/
0:10 - 7 SMG, -7 UMA
- Morel
/FRA/
0:10 -10 OUG
V prvních zápasech podal bojovný výkon. Neumí využít možností TGU a je v technikách velice omezený.
81 kg Jerglík Vít
3/2
7. Místo
39 úč.
- Giglio
/ITA/
10:0 S, 7 kontr UMA, 7 HGO
- Stoica
/ROU/
7:0
5 UMA, 7 HGO, - 5 KMK,-S, 5 OSG, -S
- Logvynenko
/UKR/
0:10 - 10 HGO
- Fara
/AUT/
10:0 10 škrcení
- Djukanovic
/SRB/
0:10 7 OSG, -7 Taniotoši, -S, -10 Kesa
Vítek se pral dobře. V zápase s UKR zaspal a velice rychle upadl na HGO. V zápase se SRB ukázal
sílu i slabinu svého OSG. Tedy chvatu který dle potřeby dopadne jako OSG, ASG nebo HGO. Jakmile je
přečten tak schází jiná technika a také jiný směr kam by ohrozil.
90 kg Skyba Libor
- Tornyos
- Prochazka

0/2
/HUN/
/POL/

bez umístění
21 úč.
0:5
-7 SMK, 7 sasae, -5 TGU
0:7
-5 DAH, -7 DAH, S,S, -10 kontr UMA	
  

Libor útočí jen AW a schází velký chvat. Když dělá nožky někdo jiný než on tak je padavý.	
  
	
  

+90 kg Uher Daniel
0/1
bez umístění
22 úč.
- Bulja
/SRB/
0:10 -7 TOT, -10 Osae
Po chvilce „boje“ upadl a byl udržen. V zápase působil velice zakřiknutě jakoby netušil co po něm chceme.
+90 kg Král Jakub
0/1
bez umístění
22 úč.
- Gasyuk
/UKR/
0:7
-S, -5 TGU, -7 TGU
U nás dlouho neohrožený „chlap“ jen koukal jak jsou jeho vrstevníci z jiných zemí velcí, silní a rychlí.
V zápase byl pasivní. Jeho jediný chvat SMK byl neúčinný. V rychlosti jakou se jej snažil provést ani účinný
být nemohl. Pokud nezapracuje na rychlosti a nerozšíří chvatový rejstřík tak nemá na turnajích této úrovně
šanci.
57 kg Merklová Sabina
1/1
bez umístění
37 úč.
- Trenti
/ITA/
10:0 10 HGO
Rajcic
/CRO/
0:7
-7 SON, -S,-S, -5 SON
V prvním zápase zvítězila ihned krásným hodem. Rajcic kterou porazila v Kyjevě však tady vůbec
neohrozila. V úchopu byla vždy druhá. V polovině zápasu si obnovila staré zranění stehenního svalu a boj
dokončila jen s velkým sebezapřením.
Další:
Na druhém oficiálním hotelu nebyla k dispozici váha pro převážení. Velkou slabinou byla akreditace.
Přestože jsme přijeli ve 14:30 tak na řadu jsme šli až v 18:00. A přestože jsme měli všechno v pořádku a
zbývalo jen doplatit 20 Euro, tak naše akreditace trvala 45 minutL
Závěr:
Našim závodníkům schází větší chvatová pestrost. K tomu je u všech nutné přidat na rychlosti a
agresivitě. Není vidět touha soupeře „sežrat“.Turnaj měl o něco nižší úroveň než v předchozích letech.
V každé váze bylo mnoho ITA a AUT. Velice chvályhodná byla přítomnost dalšího trenéra. Asi v pěti
případech se nám prali závodníci na dvou žíněnkách.

Zpracoval: Radislav Borbély

