
ZPRÁVA TRENÉRA Z ME CADETS  Vantaa - FIN 30.6 – 3.7.2016 

Konkurence: 421 (238/183) závodníků ze  41 zemí 
 
Závodníci: 55 kg Šatánek David 
  66 kg Svoboda Ondřej 
  73 kg Švec Pavel 
  73 kg Meško Mikuláš 
  52 kg Zachová Renata 
  57 kg Zemanová Věra 
 
Trenéři: Červín  Václav, Švec Jaroslav 
Rozhodčí : Dvořák Karel 
Vedoucí : Smolík Petr 
 
Výsledky: 
 
55 kg Šatánek David      0/1  
(31z.) Boka  HUN    0  : 10   -7 UMA,-š,-7 OUG 
   
David se nedokázal prosadit, nepral se… Z jediného svého ataku upadl a následně už měl 
příliš velký respekt z velké soutěže. Rozhodně neprodal na co měl ! 
 
66 kg   Svoboda Ondřej                               1/1 
(36z.) Aldridge GBR     7 : 0   -š, +7 ura nage,+š,-š 
 Altosar  EST     0 : 10   +š,-10 páka 
  
Ondra výborně zvládl první utkání. Ve druhém však nepohlídal přechod postoj – zem a byl 
upáčen… Škoda, přes tohoto soupeře měl rozhodně přejít! 
 
73 kg   Meško Mikuláš       0/1 
(33z.)   Stodolski        POL     0 : 5   -š,-5 SMK,-š,-š,-5 SMK 
  
Miki bohužel zaplatil nováčkovskou daň. Pral se s přílišným respektem a po dlouhé pauze 
vinou zranění se nedokázal prosadit do žádného chvatu. Byl vždy druhý v úchopu a víceméně 
celou dobu bránil. 
 
73 kg   Švec Pavel        1/2 
(33z.) Jasnič   SRB   10 : 0   -5 SON,+10 škrcení 
 Tckaev  RUS     0 : 10   +5KUG,-5 UMA,-10 UMA 
 Varela Ferrer  ESP     0 : 10   +š,-5SON,+š,+š,-10 sumi g. 
 



Pavel nedokázal zúročit dobrou přípravu a zejména v utkání s ESP nezvládl utkání dovézt do 
vítězného konce. Byl aktivní (dokázal skórovat i s pozdějším vítězem z RUS), ale po 
chvilkové ztrátě koncentrace upadl na sumi gaeshi… 
 
52 kg Zachová Renata   5.místo  3/2 
(24z.) Ballhaus  GER   10 : 0   +10 škrcení 
 Petrovič  SRB    0 : 10   -10 držení 
 Wannerland  SWE   10 : 0   +10 UMA 

Ozbas HUN     7 : 0   -š,+5 OUG,+7 KUG,-š,+š, 
      -5 uširo goši 

 Bannenberg  GER     0 : 5   -š, -5 OUG,-š 
 
Renata v prvních dvou utkáních řešila přechod postoj – zem. Zatímco v prvním zápase 
perfektně přešla do škrcení, ve druhém zápase po slibném kontrachvatu měla prodlevu a byla 
chycena do držení, ze kterého už nedokázala utéct. Soupeřku ze Švédska porazila prvním 
nástupem a následně v opravách narazila na silnou HUN. Utkání bylo vyrovnané a stálo 
Renatu hodně sil, ale dokázala ustát závěrečný tlak soupeřky a zvítězit. V boji o bronz nenašla 
recept na silné ruce soupeřky… Nedostala se vůbec ke svému judu. I když bojovala, k medaili 
to tentokráte nevedlo. I tak je třeba Renatě pogratulovat k 5.místu a k vynikajícím výsledkům 
během celé sezony. Své zkušenosti jistě zúročí v příštím roce ! 
 
57kg Zemanová Věra   5.místo  2/2 
(26z.) Gliga   ROU  10 : 0   -š,+5 OUG,-š, +10 OUG 
 Zueva   RUS    7 : 0   +7 OUG,+š,-š,-š 
 D Isanto  ITA    0 : 5   +š+š,-5SON,-š,-5SON,-š,+š 
 Van de Meeberg NED    0 : 5   -5 OUG,-š-š+š, -5 UMS 
   
Věra v prvních dvou utkáních dokázala skórovat OUG a po dobrém taktickém výkonu se 
dostala do smf. Tady se utkání vyvíjelo výborně, Věrka vedla na dva tresty, ale následně 
zatlačila do soupeřky a ta toho 2x využila a házela na SON. Dále Italka už takticky velmi 
dobře dovedla utkání do vítězného konce. V boji o bronz Věra nedokázala vyřešit „závoru“ 
v podobě levé ruky soupeřky na límci a neprosadila se do žádné techniky… I tak je 5.místo na 
ME velkým úspěchem – gratulujeme! 
 
Celková zápasová bilance: 7/9 
 
Závěrem bychom chtěli poděkovat závodníkům za předvedené výkony během celé sezóny, za 
jejich píli v přípravě a za to, že byli skvělou partou, s kterou bylo radost pracovat. A i když to 
tentokráte „necinklo“, tak jsou jistě příslibem českého juda do budoucna. (Ať už v kategorii 
dorostu v příštím roce, nebo v juniorech) Dále patří dík všem osobním trenérům závodníků za 
jejich odvedenou práci a také vedoucímu výpravy za výborný servis. 
 
Zpracovali :  Václav Červín a Jaroslav Švec     
	 	 	



	


