ZPRÁVA TRENÉRA Z EUROPEAN CUP CADETS TVER 2.-7.4.2015
Konkurence: 298 závodníků, 19 států
Závodníci: 50 kg Vopat David
66 kg Svoboda Ondřej
73 kg Houska Jan
Švec Pavel
57 kg Zemanová Věra
63 kg Polášková Kristýna
Trenér:
Jaroslav Švec
Výsledky:
50 kg Vopat David
5.místo
2/2
(18z.) Tlishev
RUS
5:0
+s,-s,+5SON,-5okýnko,+5OUG
Zilfikarov
RUS
1:0
+s,+s,-s
Naguchev
RUS
0 : 10
+s,+s,-s,-10ne-waza
Makmadbek RUS
0:1
+s,-s,-s(GS)
Páté místo je sice pěkné, nicméně výkon nebyl z nejpodařenějších. David nedokázal pořádně
hodit a jeho nástupy byly mírně řečeno nepřipravené. V boji o bronz mu nelze upřít snahu,
nicméně bohužel za celých sedm minut zápasu soupeře neohrozil. Vyzvedl bych na druhou
stranu bojovnost a nasazení, se kterým turnaj absolvoval.
66 kg Svoboda Ondřej
bez um.
0/1
(30z.) Gruzauskas LTU
0 : 10
-s,-10 skaši UMA
Mistr světa keců, nicméně za 30sec. dostal shido a prakticky sám se hodil na ippon. Jediné
pozitivum je to, že se nebojí nastoupit….a až se do té UMA trefí tak teprve uvidíme J Do
váhy 66kg je zapotřebí, aby snědl ještě pár chlebíčků.
73 kg Śvec Pavel
bez um.
0/1
(27z.) Ramkhuvoev TJK
0 : 10
-10 žime waza
V zápase s Tádžikem dobře zablokoval nástup soupeře, v ne waza se dostal do škrcení, které
měl dobře nasazené a pak byl uškrcen…. To sem viděl poprvé v životě a snad i naposledy!
Houska Jan
bez um.
0/1
Vlasov
RUS
0 : 10
-5UMA,-5OSG,-10osae
Tady to je škoda, soupeř byl hratelný. Opticky to vypadalo, že máme navrch, protože si
Honza dokázal prosadit svůj pravý hák, nicméně z něj nedokázal zaútočit, soupeř jej předbíhal
a skóroval.
57kg Zemanová Věra
(19z.) Sokolva
RUS
Hristova
BUL
Suleimen
KAZ
Dzugutova
RUS

3.místo
10 : 0
0:7
10 : 0
7:0

4/1
+7OSG,+10osae
+5HRG, -7OSG
-7SON,+10osae
+5OSG,+7OSG

Zimarina
RUS
7:0
+7 podtočení
Výborný výkon podpořený bojovností a zasloužená první medaile z turnaje EC. Zápas
s Kazaškou otočila Věra v poslední vteřině, v ostatních zápasech dokázala skórovat. Až ještě
trošičku přitvrdíme v rukách, budeme ostří jako břitva.
63kg Polášková Kristýna
bez um.
1/1
(19z.) Vinogradova RUS
10 : 0
+10joko wakare
Obradovič
SRB
0 : 10
-10 OSG
Oba zápasy trvaly cca 30 vteřin. První byl skvělý, ve druhém si Kikina nepohlídala pravý hák
o kterém jsme věděli a bylo vymalováno.
Celková zápasová bilance: 7/8
Zpracoval: Jaroslav Švec
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