ZPRÁVA TRENÉRA Z MS CADETS 2015 SOFIA 5.-9.8.2015
Konkurence: 475 závodníků z 59 zemí
Závodníci:

50 kg Vopat David
55 kg Binhak Tomáš
52 kg Řeháková Zuzana
57 kg Zemanová Věra
+ 70 kg Paulusová Markéta

Trenér:

Jaroslav Švec

Vedoucí výpravy: Petr Smolík
Výsledky:
50 kg Vopat David
(23z.) Kakhniashvili GEO
D angelo
ITA

9.místo
1:0
0:1

1/1
-s, +s,+s
-s

Oproti MED a EYOF, kdy jsem jej chválil za útočné judo mi toto na jeho vystoupení v Sarajevu
chybělo (zejména ve druhém zápase) Ten první zvládl skvěle takticky, ve druhém ovšem prohrával na
shido a místo pokusů o atak a skóre se snažil vyrovnat trestem, což se nepovedlo a turnaj pro něj
skončil. David měl velmi těžký los, porazil silného Gruzína a prohrál s pozdějším stříbrným
medailistou, ale dle mého názoru musí své judo více zatraktivnit, rozvinout chvatový rejstřík a nebát
se nastupovat do technik i proti silnějším soupeřům. Tyto věci byly probrány s osobním trenérem na
VT Lignano a Davidovi přeji další dobré výsledky v kategorii U21.

55 kg Binhak Tomáš
(36z.) Gantumur
MGL

bez um.
0:5

0/1
+s,+s,-s,-s,-5TNO

Menšího mongolského protivníka měl porazit a proti Brazilci se poprat o postup dál. Oproti Davidovi
měl velmi přijatelný los a je škoda, že jej nevyužil. Na začátku zápasu si upadl na yuko a tuto ztrátu
nedokázal dohnat. Jeho výkon mi připadal malátný, necítil jsem tlak, který za normálních okolností
dokáže Tomáš vyvinout. Řekl bych, že ze tří vrcholných akcí byl toto (bohužel) jeho nejhorší výkon.
Stejně jako Davidovi přeji další dobré výsledky v kategorii U21.

52 kg Řeháková Zuzana
(33z.) Karchayeva

bez um.
0 : 10

0/1
-5 SON, -10 HRG

Tady nebylo co řešit L Vyšší a silově lépe vybavené Kazaška Zuzku prostě „zmlátila“. Zápas trval 90
sec. a během těchto se Zuzka prakticky nechytila. Jasné ponaučení z tohoto zápasu plyne zapracovat
na silové přípravě do kategorie U21.

57 kg Zemanová Věra
(32z.) Sherifovska MKD
Dabrowska POL

9.místo
10 : 0
0 : 10

1/1
+s,+s, +7HRG,+10osae
-s, -10 osae

Věrka se jako jediná dokázala na MSD prosadit osobní technikou (HRG) a její výkon zde v Sarajevu
byl velmi sympatický. Proti Makedonce šla jasně za vítězstvím a nedala soupeřce šanci, proti Polce
doplatila na nesmyslný trest v půlce zápasu, kdy jí africký rozhodčí udělil pasivitu a musela dohánět
ztrátu. Z ne-waza spěchala do postoje, soupeřka toho využila a zápas ukončila držením. Tento výkon
se mi hodnotí nejlépe ze všech předvedených.

+70 kg Paulusová Markéta
(23z.) O Sulivan
USA
Sone
JPN
Souza
BRA

7.místo
10 : 0
0 : 10
0 : 10

1/2
+s, -5 TNO, +10goši žime
-10 osae
-10 osoto otoši

Markéta narazila na soupeřky, které ani jednou nepotkala během přípravných turnajů. Nevím, zda toto,
nebo její vlastní přílišná očekávání ji svazovaly, ale nedokázala se sebe vydat to, na co má. Už první
zápas vyhrála proti USA v posledních sekundách, poté si ovšem Japonce sama lehla do držení a
Brazilkou se nechala zavřít do háku a hodit, i když jsme se na to připravovali. Oba tyto zápasy byly
velmi krátké a jasné. Je opravdu velká škoda, že se Markéta na své poslední vrcholné akci v kategorii
kadetů neprosadila více, snad to přijde v juniorech.
Výsledky zde: http://www.ippon.org/wc_cad2015.php
Nevím přesně, jaké jsou příčiny těchto ne zcela dobrých výkonů a asi si to žádá hlubší analýzu (zda
jsou naši mladí připraveni na tři vrcholy krátce po sobě jdoucí v jedné sezóně, popřípadě nějaké jiné
faktory), nicméně stalo se, co se stalo. Pro nikoho z nich to ovšem není žádná tragédie a zcela jistě je
tato zkušenost s nejvyšší možnou soutěží této věkové kategorie posílí do dalšího judistického růstu.
Nesmíme zapomínat, že tento tým byl celou sezónu velmi silný, dokázal vozit medaile z turnajů EC a
bojovat o ně na MED, přivezl ji z E.Y.O.F. a celkově působil velmi sympaticky. Proto věřím, že se
dokáže prosadit i v kategorii juniorů, kam většina ze jmenovaných přestupuje.

Za všechny členy RDD bychom chtěli poděkovat osobním trenérům, kteří se výraznou
měrou podíleli na přípravě závodníků, sparingům, kteří byli k dispozici na přípravu
reprezentantů a v neposlední řadě taky všem, kteří nás přijeli do Sarajeva podpořit.
Peťovi a Vaškovi díky za organizaci dopravy a pomoc při akreditaci.

Zpracoval: Jaroslav Švec
	
  
	
  

	
  

	
  

Brno 30.8.2015

