ZPRÁVA TRENÉRA Z EC CADETS Fuengirola - ESP 12.-17.2.2016
Konkurence: 306 (183/123) závodníků z 21 zemí
(AZE,BLR,CRO,CZE,ESP,GBR,ISR,ITA,POR,DEN,EST,NOR,ROU,BUL,IRL,POL,LUX,
SRB,CAN,CYP,MKD)
Závodníci:

50 kg Svoboda Jan
50 kg Šatánek David
73 kg Meško Mikuláš
Švec Pavel
52 kg Zachová Renata
57 kg Zemanová Věra

Trenér:

Červín Václav, Lorenc David

Výsledky:
50 kg Svoboda Jan
9.místo
2/2
(31z.) G.Chamizo ESP
10 : 0
-š,+10 sankaku g.
Shani
ISR
7 :0
+š,+š,+7 UMS,-š,-š,-5 OSG
Honojosa L. ESP
0 :5
+š,-5 TNO (sporné…)
Daum
ISR
0 : 10
-10 držení
Snaživý bojovný výkon. Při svém prvním startu sahal po úspěchu, když ve čtvrtfinále smolně
prohrál. Celé utkání byl lepší a vedl na šido a neustále útočil. Jednu techniku se podařilo
soupeři okontrovat na břicho, rozhodčí však ukázal juko…, bylo to na samém konci utkání.
V opravách Honza ze své výhodné pozice udělal chybu a lehl si do držení. Dvě vyhraná
utkání jsou cenná.
55 kg Šatánek David
9.místo
2/2
(34z.) Quintero
ESP
10 : 0
+7 TNO,+10 páka
Ibrahimov
AZE
0:5
-š,-5 OSG s gongem
Mikheichyk BLR
5:0
-š,+5 OSG
Arami
ITA
0:1
-š,-š
David stále vyčkává a dostává zbytečná šida. Působil mdle. S vítězem sice dokázal jít zcela
vyrovnané utkání, ale v útoku je velmi opatrný. Chybí chuť „jít soupeře sežrat“. Měl a mohl
být jistě výš !
73 kg Meško Mikuláš
(35z.) Jerkunica
CRO
Pizzimenti
ITA
Ramirez Z. ESP
Aliyev
AZE
Švec P.
CZE

3.místo
10 : 0
10 : 0
10 : 0
0 : 10
5:0

4/1
2x+7 SON
+10 SCG
+10 TNO
-5 TNO,+š,-š,-10 sankaku g
+5 SCG,-š,-š,-š

Miki podal excelentní výkon. První 3 zápasy byly nádherné – vždy zvítězil krásným hodem a
vždy jinou technikou. Dle potřeby střídal strany, měl dobrý pohyb a boj o úchop. V semifinále
však narazil na „hrubou sílu“ a i přes velkou snahu byl celkem jasně poražen. V boji o bronz
pak porazil kolegu z RD. Oba šli o medaili naplno a bojovali až do vyčerpání celé utkání. Zisk
medaile je pro Mikiho velkým krokem kupředu, jen tak dál !
73 kg Švec Pavel
(35z.) Neto T.
ESP
De LaCaridad ESP
Rodrigues
POR

5.místo
0:5
10 : 0
10 : 0

3/2
-š,-5 DAB,-š
+7 SCG,-š,+7 SMK
+7 SON,+5 KUG,+5 SON,
-š,+7 SON
Hambshire
GBR
10 : 0
+5 UMS,+10 OGO
Meško
CZE
0:5
-5 SCG,+š,+š,+š
Pavel v prvním utkání nebyl „ve své kůži“. Byl pomalý, nedostal se do chvatu a po 2,5 min.
mu „došlo“ a soupeř v pohodě dovedl utkání do vítězného konce. Do oprav už nastoupil
„jiný“ Pavel. Agresivní, odhodlaný a bojovný. Začalo se mu dařit – skóroval a dotáhl to až do
medailového bloku. 5.místo je nakonec pěkným výsledkem a příslibem pro další turnaje.
52 kg Zachová Renata
3.místo
4/1
(21z.) Oliver Ferra
ESP
0 : 10
+5 HRG,+5 mune g.,-10drž
Asvesta
CYP
5:0
+š,+š,+5 UMA
Ezequiel
POR
7:0
+7 OUG
Farina
ITA
5:0
+5 SMK,-š,+5 UMA
Drobac
CRO
10 : 0
-š,+š,+10 UMA
Renata vstoupila do turnaje smolně. První utkání měla jasně pod kontrolou a byla výrazně
lepší. Zaspala – udělala chybu v boji na zemi a lehla si do držení… V opravách byla svázána
předchozím nezdarem, ale bojovala a lepšila se s každým dalším zápasem. V boji o bronz
rozhodla hned v úvodu. Medaile je pěknou odměnou.
57 kg Zemanová Věra
1.místo
4/0
(24z.) Louleiro
POR
7:0
-š,-š,-š,+š,+7OGO
Mosr A.
LUX
7:0
+5 UMS,-š,+7OGO
Steele
GBR
10 : 0
+š,+10 uki gatame
Rivero Suarez
ESP
5:0
+5 UMA,+š,-š,+š
Zlatá ! Výborně ! Věra je obrovská bojovnice, dokáže otočit nepříznivě se vyvíjející utkání,
nepadá ! Nebylo to jednoduché vítězství, nadřela se, ale šla trpělivě za svým cílem. Věra
potvrdila svou vůdčí roli v RDD. Velká gratulace.

Stručné hodnocení:
Turnaj byl slušně obsazen. Velmi početné byly zejména výpravy ITA,GBR,ISR,POR,AZE a
domácích ESP. Naši obstáli. Zisk 3 medailí je super, ale nadřeli se. Většina utkání byla velmi
vyrovnaná. Stravování i ubytování byly na vysoké úrovni. Organizace soutěže dobrá. Na
kempu bylo přes 200 závodníků, dobrý sparing.(Krom výprav ISR a ITA zůstali všichni.)

Naši na kempu příkladně pracovali, vybírali si těžké soupeře. (Kluci hlavně AZE…)
Výborný vstup do sezony bude jistě povzbuzením do další práce směrem k MED.
Celková zápasová bilance: 19/8

Zpracoval: Václav Červín

Fuengirola – Španělsko 15.2.2016

