
Zpráva trenéra 

ECC RUS – Tula  30.3.-2.4.2018

Konkurence 315 závodníků (189/126) z 19 zemí 
( RUS, GEO, BLR, MDA, KGZ, UZB, ITA, CZE, MGL, ARM, SVK, ARG, AUS, BEL, 
CRO, CYP, LAT, LTU, EST)

Trenér  – V.Červín

Výsledky :

73 kg    28 závodníků Daniel  Pochop 9.místo 1/2

- Talunin        RUS 0:10 -7 KTG, +7 KTG,+š  GS : -10 OUG
- Homenko LAT 10:0 -š, +10 SMK

           - Utsiev     RUS 0:10 -7 TMO, -10 páka

Dan se snažil, bojoval, ale tentokrát to nevyšlo. V prvním zápase prohrál s pozdějším vítězem,
zápas byl velmi vyrovnaný, spíš měl Dan navrch – chybělo málo. V opravách pak „zaspal“ 
přechod postoj – zem.

Filip  Ivanka bez umístění  0/1

- Baiadze GEO 0:10 - 7 KTG, -7 SMK

Filip se neprosadil, útočil z místa a nedůrazně. Soupeř 2x nastoupil a 2x skóroval…

57 kg  24 závodnic Julie  Zárybnická 3.místo 4/1

- Kalantarova RUS 10:0 +7 UMA 2x
- Elkina RUS 0:10 -7 kosoto gari 2x
- Kuzmitskaya BLR 10:0 +10 škrcení
- Radu RUS 10:0 +7 OUG,+š,+7 OUG
- Podoprigorina RUS 10:0 +š,+7 KSG 2x

Super výkon, až na zaváhání ve druhém zápase, kdy Julča „zbaštila“ 2x stejnou akci, tak se 
prala s velkým přehledem – výborně. Zasloužená medaile. Dobrý variabilní postoj, zem spíše 
obranářská, ale naskytne-li se příležitost… Velká pochvala !

Anna  Třináctá 3.místo 3/1

- Radu RUS 10:0 +š, +10 OUG
- Riganova RUS 10:0 +10 SON (z prvního nástupu)
- Elkina RUS 0:10 -7 UMA, -10 držení
- Troshka BLR 10:0 +š,-š,+š,-š,+š

Anička splnila očekávání a získala medaili – škoda, že bronzovou. První 2 utkání excelentní, a
pak se to „zadrhlo“… V smf se většinou nedokázala prosadit přes tvrdý úchop soupeřky. 



Jednou z háku neutekla chvatem, a hned upadla, soupeřka pak zkušeně přešla do držení. 
V boji o bronz šla velmi dobře takticky, vždy byla o trest lepší.

Lucie  Zárybnická bez umístění 0/1

- Iartseva RUS 0:10 -10 SUG

Lucka začala slibně, ale nepohlídala kombinaci UMA+ SUG a bylo hotovo…

63 kg  16 závodnic Karolína Kubíčková 5.místo 2/2

- Aman RUS 0:7 +š,+š GS: -7 SMK
- Chiresh RUS 10:0 -š GS: +10 mune gatame
- Samarina RUS 10:0 -š,+š,+7 HRG, +š, +10 KSG
- Sidarenka BLR 0:10 -10 UMS

Kája se snažila, ale její útoky byly „bezzubé“ – takové jen jako… První utkání měla plně pod 
kontrolou, soupeřku stačilo takticky dovézt ke třetímu šidu, ale ona ze zoufalství udělala 
zátočku a Kája vůbec nereagovala… Pak tedy vydřela dvě vítězství, ale v boji o bronz se 
vlastně hodila sama špatnou UMA…

70 kg  14 závodnic Eva Přichystalová 5.místo 3/2

- Postnikova RUS 10:0 +š,-š,+š,-š, GS : +š
- Naletova RUS 0:10 -10 páka
- Saitova RUS 10:0 -7 OUG, +10 KSG
- Yorie ARG 10:0 -š,-š,+š GS :+š,+š
- Petrushina RUS 0:10 -10 Sode

Eva je bojovnice, ale chybí ji přehled. Nedokáže využit své úchopové převahy – chvaty jsou 
neúčinné. Často vyšlapuje z tatami a je trestána. Páté místo dnes bylo vítaným maximem.

Ester  Svobodová bez umístění 0/1

- Likhacheva RUS 0:10 -š, -10 tatešiho gatame

Ester dnes „nebyla ve své kůži“. V postoji byla sice lepší, ale příliš pomalá… Nezvládla pak 
jeden přechod postoj – zem a bylo po nadějích…

Celková bilance : 13 vyhraných /11 prohraných utkání (Na Rusko dobrý…)

Tula  1.4.2018 Zpracoval : V.Červín


