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Zátopkova 100/2 � box 40 � 160 17 Praha 6-Strahov � Czech Republic       

 

Zpráva trenéra z MTGrozny -  (RUS) – U19  
 
Datum konání:  20. – 25. 9. 2015 
 
Konkurence:   Dorostenci: 223 závodníků, 16 států. 

(RUS,MDA, UKR, TUR, ISR, ESP, SLO, GEO, AZE, EGY, KAZ, LTU, atd…) 
 
Závodnicí:  J. Svoboda,  D. Vopat, D. Šatánek, T. Binhak, O. Svoboda,  M. Meško, M. Rejchrt, 
 D. Uher 
 
Trenéři:  Jiří Štěpán, David Lorenc 
       
 
DOROSTENCI: 
 
50 kg (38 účastníků) 
      Svoboda Jan                      bez um. 0/1 
 - Abitov RUS 0:10 -š,-š, dvě vteřiny do konce utkání -10 držení 
 
Neprosadil se do svého chvatu, chybí síla a zápasové zkušenosti. V závěru utkání si lehl do držení 
 
55 kg (55 účastníků) 
     Šatánek David                   bez um. 0/1 
 - Amonov RUS 0:1 -5 UMA, +5 KUG, -š 
 
Zbytečný respekt způsobil první skóre soupeře a trest. Po dvou minutách zjistil, že se soupeřem může vést 
vyrovnaný zápas a skóroval. Patnáct vteřin před koncem hodil na wazari, které bylo následně zrušeno. 
 
     Vopat David                    bez um. 0/1 
 - Kardanov RUS 0:7 +š, +š, -š, -7 KSG 
 
David prohrál na vlastní chybu z nepřipraveného útoku. David nebyl za celý zápas schopen vyvinout tlak, 
tak aby soupeře ohrozil. 
 
     Binhak Tomáš                  bez um.   0/1  
 - Gavrilov ISR 0:5 - 5 STG, + 5 HRG +š 2x, -š 2x, v GS - 5STG 
 
Tomáš vstoupil do utkání velmi ospale, kdy z prvního útoku upadl na yuko. Po té se zápas vyrovnal. 
V třetí minutě zápasu došlo ke komplikaci v podobě neudržení stolice. Tomáš se již nebyl schopen 
soustředit na další vývoj utkání a v GS opět upadl. 
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66 kg (50 účastníků) 
     Svoboda Ondřej               bez um. 0/1 
 - Larhomin RUS 0:5 -5 TNG, +š, -š 
 
Ondra nebyl schopný za celý zápas nastoupit do reálné techniky. Největším limitem bylo silová 
připravenost. 
 
73 kg (46 účastníků) 
     Meško Mikuláš                 bez um. 1/2 
 - Kolbai KAZ 10:0 +10 UNA 
 - Iliev RUS   0:10 -10 OSG 
 - Omarov RUS   0:7 - skaši 
 
V prvním zápase velmi rychle zahodil soupeře z KAZ na ura nage. V druhém utkání chtěl skórovat 
stejnou technikou, což soupeř vycítil a změnil směr útoku na OSG. V opravách hned v úvodů byl 
z vlastního útoku  okontrován. 
 
90 kg (23 účastníků) 
     Rejchrt Matyáš                 bez um. 0/1 
    - Kotieyv RUS 0:10 -10 HAB 
 
Zkroucen a zahozen na Habareli. Zápas trval cca. 20 vteřin. 
 
+90 kg (22 ůčastníků) 
       Uher Daniel                     bez um. 0/2 
 - Kaitov RUS 0:10 - 10 KSG 
 - Pleshakov RUS 0:1 -š 
 
Dan narazil na judistu podobného somatotypu. Vstoupil na žíněnku se zbytečným respektem, což 
charakterizovalo alibistické nástupy v podobě ashi-wazi. Na rozdíl od Rusa, který nastoupil do techniky 
za účelem hodit. V opravách se naopak Dan chtěl prát, ale uspěchal nástup do SON a byl potrestán 
shidem za stahování.             
 
 
Závěr: Opravy na turnaji probíhaly systémem Golden Score. Úroveň turnaje koresponduje 

s dosaženými výsledky. Jinými slovy byl to výprask a vystřízlivění do dalších závodů. 
Kemp byl kvalitní a naši závodníci ho zvládli bez problémů.  
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V Grozny 24. 9.  2015       David Lorenc – asistent RDD 
        Jiří Štěpán – asistent RDJ 


