ZPRÁVA TRENÉRA Z ME U18 KAUNAS 28.6. – 2.7.2017
Konkurence: 234 závodníků a 196 závodnic ze 42 zemí
Závodníci:

55 kg Rýpar Radek
60 kg Svoboda Jan
73 kg Meško Mikuláš
57 kg Zachová Renata, Janiczková Zuzana

Trenéři:

Jaroslav Švec, Václav Červín, Jiří Štěpán (osobní trenér)

Vedoucí výpravy:
Rozhodčí:

Petr Smolík

Karel Dvořák

Výsledky:
55 kg Rýpar Radek
bez um.
0/1
(36z.) Goueffon
FRA
0 : 10
-s, -10 OGO
Radek byl na svém prvním turnaji nejvyšší úrovně a možná i toto jej svazovalo v jeho
výkonu. Bohužel nepředvedl vše na co má, protivníka prakticky neohrozil a ze svého prvního
nástupu (bez rukou) byl okontrován na ippon. Věřím ale, že v Maďarsku už to bude úplně jiný
závodník, který nechá veškerý ostych stranou a předvede to co v sobě má.
60 kg Svoboda Jan
bez um.
0/1
(28z.) Yaghuban
ARM
0 : 7 (GS)
+7 UMA, -7 SON, -7 SON
V tomto zápase jsme věděli, co nás čeká, protože se stejným soupeřem se Honza pral na
turnaji v Rumunsku. Tam po sedmi minutách odešel jako vítěz, zde po osmi v roli poraženého
 V základní době byla škoda ztraceného vedení, kdy po jeho zisku hned z první zteče bylo
vyrovnáno. V prodloužení ovšem přišlo to, co jsem očekával nejméně – Armén měl navrch
fyzicky a Honza nedokázal ubránit jediný chvat, kterým jej ohrožoval - SON. Tady vidím
chybu, která by se na ME neměla stávat.
73 kg Meško Mikuláš
bez um.
0/2
(32z.) Gnamien
FRA
0:7
-7 SMG
Stodolski
POL
0 : 10
-7 skaši, -10 držení
Miki dle mého názoru podal nejlepší výkon z našich závodníků. Bojoval, dřel, nastupoval,
nebál se prá,t ale bohužel soupeři byli nad jeho síly. V prvním zápase prohrál taktickou
chybou v poslední minutě, kdy si nechtěl nechat dát trest a zbytečně ze svého nepovedeného
nástupu vstával – soupeř toho využil a hodil jej na SMG. Ve druhém zápase byl okontrován a
tři minuty i přes veškerou snahu nestačili na obrat, i když minimálně dvěma akcím chybělo
malinko. Držení přišlo v závěru a nemělo žádný vliv na výsledek.

57 kg Janizcková Zuzana
bez um.
0/1
(33z.) Goshen
ISR
0:7
-7 sode, -s, -s, -7 SMK
Zuzka bohužel na svou soupeřku neměla, ztrácela v úchopu a stejně jako Radek ji neohrozila.
Zápas byl víceméně jednoznačný, jedinou šanci měla Zuzka v ne-waza, kdy ji kvalitně se
vyvíjející akci přerušil rozhodčí. Opravné boje čekají Zuzku v Gyoru, váha 52kg 
Zachová Renata
bez um.
0/1
Fritze
GER
0 : 7 (GS)
-7 OUG, +7 OSG, -7 OUG
Renata určitě nepředvedla optimální výkon. Z mého pohledu byla zbytečně pasivní a
vyčkávala v základní době, naopak v prodloužení se hnala bezhlavě do útoku a byla za to
potrestána. S německou závodnicí měla pasivní bilanci, ale určitě bylo v jejích silách ji
porazit. Věřím ale, že na nadcházejících akcích tato jedna ze spolufavoritek váhy do 57kg
předvede to co v sobě má a splní si svůj letošní cíl. Přípravu na ME u Renaty nemohu
hodnotit, připravovala se s osobním trenérem mimo RDD.
Stručné hodnocení:
Turnaj se mi nehodnotí lehce, protože zápasová bilance mluví jasně. Chtěl bych ale
podotknout, že ze šesti prohraných zápasů jsme dva sice prohráli jasně (Rýpar, Janiczková),
dva ale jen velmi těsně (Meško) a dva v GS (Zachová, Svoboda) Vím, že v našich silách je
lepší umístění a snad na něj při E.Y.O.F. dosáhneme.
Na základě výsledků za rok 2017 a ME 2017 byla provedena nominace na MS v Chile. Zde se
zúčastní Renata Zachová s trenérem Jiřím Štěpánem na náklady ČSJu.
Děkuji všem osobním trenérům za přípravu závodníků a těším se na další spolupráci.
Celková zápasová bilance: 0/6 

Zpracoval: Jaroslav Švec

Brno, 9.6.2017

