ZPRÁVA TRENÉRA Z ECC Fuengirola – ESP 18. – 19.2.2017 + VT do 22.2.
Konkurence: 234 závodníků a 189 závodnic z 21 zemí
Závodníci:

60 kg Svoboda Jan, Rýpar Radek
66 kg Pochop Daniel
73 kg Meško Mikuláš, König Adam
57 kg Zacová Renata
63 kg Kubíčková Karolína

Trenéři:

Václav Červín, Jíří Štěpán

Výsledky:
60 kg Svoboda Jan
(35z.) Carmo
POR
Sahar
ISR

bez um.
10 : 0
0 : 10

1/1
-š,+7 HRG,+10 kesa g.
+7 UMS,+š,-7 goši gur.,
-10 kesa g.
Honza po prvním zahřívacím utkání nastoupil proti nasazené jedničce. Začal bez respektu a
získal vysoké vedení a trest pro soupeře. Pak se na chvilku přestal prát, nechal se zavřít do
háku a čekal až to přijde… Přišlo – ostrá goši guruma a přechod do kesa – bylo po zápase.
Izraelec pak překvapivě prohrál… Škoda – Honza měl na to přes ISR přejít.
Rýpar Radek
bez um.
0/1
Rosen
ISR
0:7
-7 UMA 3x,-7 HRG,+š
Radek byl dalo by se říci bez šance. 4x upadl skoro na ipon… Radek jen naznačoval a soupeř
nastupoval – co nástup, to hod !
66 kg Pochop Daniel
(37z.) Kyriakou
CYP
Miyara
ISR

bez um.
7:0
0 : 10

1/1
+7 TNO 2x, +7 TOT
-7 UMS,+š,+7 goši gur.,
-7 goši gur.,-10 kesa g.
Dan po povinném vítězství proti CYP nastoupil proti nasazenému ISR. Po zbytečném nástupu
do nepřipravené UMA prohrával. Pak zmobilizoval síly a krásným hodem srovnal skóre a na
chvilku i nasadil držení. Hned z další steče však soupeř odpověděl stejnou technikou a bylo
po zápase. ISR pak prohrál a Dana překvapivě nevytáhl…
73 kg Meško Mikuláš
(33z.) Zayas
ESP
Shefek
ISR
Smid
NED
Rodrigues
POR
Spicuglia
ITA

1.místo
10 : 0
10 : 0
10 : 0
7:0
10 : 0

5/0
-š,+10 OSAE
+10 SON
+7 KUG, +3xš (HM)
-š, GS: +7 sode v 3:34
+10 OSG

Miki podal excelentní výkon. Nadřel se, ale byl cílevědomý, trpělivý a zdravě agresivní.
Semifinále pro sebe rozhodl až v osmé minutě. Rozhodčí už mohl dávno udělit trest soupeři,
ale Miki musel hodit! Výborná práce v kumikatě, variabilita v útoku – moc pěkné a
zasloužené vítězství. Gratulace !
König Adam
bez um.
0/1
Lopez
ESP
0 : 10
+7 KUG, -10 HRG
Adam výborně začal, měl několik slibných útoků a nakonec i hodil na kouči. Utkání měl pod
kontrolou… Jenže hned po mate „zaspal“ a ulít jak malý žáček…
57 kg Zachová Renata
(32z.) Pique Salva ESP

3.místo
10 : 0

5/1
+7 UMA(2x),+š(2x),-š,
+10 páka
Kropská
POL
10 : 0
+š,-š,+7SUG,+š,-š,+10žime
Hooi
NED
0 : 10
-š, - 10OSG
Marchisio
ITA
10 : 0
+10 Kosoto gari
Oliver Ferra ESP
7:0
+7 UMA,+š,-š
Pedrotti
ITA
7:0
+š, GS : +7 TNO
Renata podala pěkný soustředěný výkon. Na 1,80 vysokou soupeřku z NED nenašla recept…
Těžko se přes její dlouhé paže dostávala k útoku. V závěru utkání se pokusila o TNO, ale
soupeřka to přečetla a rozhodla OSG. V opravách už Renata šla cílevědomě za medailí a
potvrdila svou příslušnost ke špičce i v nové váhové kategorii. Vynikala zejména výborným
bojem o úchop. Gratulace !
63 kg Kubíčková Karolína
bez um.
0/1
(33z.) Rey Checa ESP
0:7
-š,+š,-7 KUG s gongem
Karolína se dostávala do dobrých pozic, ale nedůrazem nedokázala skórovat. V závěru utkání
nepohlídala poslední atak soupeřky, která s gongem rozhodla…
Stručné hodnocení:
Turnaj byl velice dobře obsazen – nejlepší byli závodníci z AZE,NED,ITA a ISR. Soutěž byla
pěkně zorganizovaná a končila kolem 16,30 včetně vyhlášení vítězů. Na kempu naši
závodníci příkladně trénovali – pochvala.
Celková zápasová bilance: 12/6

Zpracoval: Václav Červín

Fuengirola 20.2.2017

