ZPRÁVA TRENÉRA Z EC Berlín U18 1. – 5.5.2015
Konkurence: 655 závodníků ze 37 zemí
Závodníci:

50 kg Šatánek David
60 kg Reiniš Kristián
66 kg Svoboda Ondřej
73 kg Meško Mikuláš
81 kg Holčapek Jiří
90 kg Macháček Jan
48 kg Zachová Renata
57 kg Zemanová Věra
70 kg Hájková Petra

Trenéři:

Jaroslav Švec
Václav Červín

Výsledky:
50 kg Šatánek David
bez um.
0/1
(43) Christensen DEN
0 : 10
+7TNO, +5OSAE, -10UMA
Tak takhle si v „pok…t“ turnaj sem už dlouho neviděl a možná ještě i teď čučím jako bych
dopadl z Marsu. Jako sedmý nasazený měl David výborný los, první kolo volné a v zápase
vedení na waza-ari a juko. Do konce zbývalo 30 sec, když do té doby jasný zápas začal
nesmyslně bránit a výsledkem byl hod na UMA. Bohužel se projevila klasická česká
mentalita a místo abychom soupeře dorazili a šli si odpočinout tak raději budeme bránit.
Kdyby tyto pokyny dostal od trenéra vezmu to na sebe, ale protože byl nabádám k aktivnímu
pojetí boje nechápu to pořád L Snad si z toho vezme ponaučení
60 kg Reiniš Kristián
bez um.
1/1
(56z.) Glistrup
DEN
10 : 0
+7JKG, +7OSAE
Himmelspach GER
0 : 10
-10OSG
První zápas OK, druhý KO. Se stejným soupeřem, se kterým prohrál Matěj Klíma v Brémách
a kterého by měl porážet si podle mě velmi lacino ve druhé polovině zápasu spadl na OSG.
Pokud se bude Kristián chtít nominovat na vrcholné akce, bude muset přidat v tvrdosti a
ukázat své umění v Rumunsku či Polsku.
66kg Svoboda Ondřej
bez um.
0/1
(65z.) Shevcenko
RUS
0:5
-5UMA,-s,-s,+s,+s,+s
Ondra se celý zápas nemohl prosadit do chvatu přes silově lépe vybaveného protivníka. Až
v závěrečné minutě si dokázal vybojovat svůj úchop, ale místo pokusu o útok následovalo
nesmyslné vytlačení, kdy sice získal shido, ale… Bohužel za celý zápas soupeře neohrozil.

73 kg Meško Matyáš
bez um.
2/2
(52z.) Gissberg
SWE
10 : 0
+5SON, +10OSAE
Dolzhko
GER
10 : 0
+10sode
Grigorian
RUS
0 : 10
-10sode
Duinovs
LAT
0 : 10
-7KOG, -7SMG
Mikuláš opět jako v Teplicích dokázal zvítězit ve dvou zápasech, což je na prvoročáka dobré.
Dokáže hodit, ale také strašně snadno upadnout (skoro jako dítě) Věřím v to, že až se vypere,
bude to dobré…
81 kg Holčapek Jiří
bez um.
1/1
(43z.) Post
NED
10 : 0
+7UMA, +7OSAE
Kilian
GER
0 : 10
-5skaši, -10skaši
V prvním zápase si dokázal prosadit svůj pravý hák a celkem bez problémů zvítězil, ve
druhém zjistil, že protivník je silnější tak si „odskočil na toaletu“ J nastupoval alibisticky bez
vychýlení a byl podtáčen. The end of.
90 kg Macháček Jan
bez um.
0/1
(33z.) Louzon
ISR
0 : 10
+7UMA, -10OSAE
Zápas trval cca 30sec., Honza hned z první zteče hodil na UMA a v domnění, že je ippon se
přestal prát – soupeř jej chytil do držení a tím jsme skončili…
48 kg Zachová Renata
bez um.
1/1
(42) Truong
GER
1:0
-s, +s, +s
Norder
NED
0 : 10
+s, -s (4x)
Renata během dvou zápasů neupadla, ale bohužel také ani nehodila… Podala podobný výkon
jako v Záhřebu – bojovný, rvavý, ale bez účinné techniky na čemž budeme muset ve
spolupráci s osobními trenéry zapracovat.
57 kg Zemanová Věra
5.místo
3/2
(52) Label
AUT
5:0
+s, -s, +5OUG
Fejzula
MKD
10 : 0
+s, +10OUG
Schneider
GER
5:0
+5SMK, +5OUG
Deliu
GER
0:7
+5HRG, -7TNO
Gryzlova
RUS
0:1
+s, -s, -s, -s
Jednoznačně nejlepší výkon výpravy a kousíček k medaili. Výborný výkon proti Rusce, která
je první v Ranku, a velká chyba v semifinále, kdy se nechala okontrovat ze svého špatně
provedeného nástupu. Za celý turnaj Věra nespadla, posbírala pouze nějaké shida. Vylepšíme
OUG s HRG a SMK a bude to OK J
70 kg Hájková Petra
bez um.
0/2
(35) Po
FRA
0 : 10
-10 páka
Tai,maz
RUS
0 : 10
-s, -s, -s, -10 SMK
Velmi těžké vylosování spojené s nemastným neslaným výkonem. Francouzce, kterou Petra
porazila v Bad Blandenburku podlehla v ne-waza, s Ruskou moc šancí neměla.

Celková zápasová bilance: 8/12
VZHŮRU DO RUMUNSKA!!!
Zpracoval: Jaroslav Švec
	
  
	
  

	
  

	
  

Brno 6.5.2015

