ZPRÁVA TRENÉRA ZEC CADETS Follonica - ITA 9.-13.2.2018
Konkurence: 534 (305/229) závodníků z 35 zemí
Závodníci:

60 kg Kaulfus Tomáš
73 kg Sobota Matyáš
73 kg Ivanka Filip
81 kg Pečenka Lukáš
57 kg Zárybnická Julie
70 kg Svobodová Ester

Výsledky:
60 kg Kaulfus Tomáš
(57z.) Moran
ESP

bez umístění
0 :7

0/1
-7 UMA,-š

Tomáš se během celého zápasu nedokázal vypořádat s levým hákem soupeře. Ten v úchopu
zcela vymazal Tomášovo judo, a tak se Tomáš nedostal do žádné akce, krom pokusu o SON,
který byl ohodnocen šidem… Dle mého názoru je Tom na 60 kg příliš lehký a měl by
shazovat do 55 kg.
73 kg Ivanka Filip
(45z.) Menesi
Markovic
Mecilosek
Nerpel
Suleimanov

HUN
CRO
SLO
HUN
RUS

5.místo
10 : 0
10 : 0
7:0
0 : 10
0 : 10

3/2
+7 UMA 2x
-š, +10 UMA
-š, GS:+7 UMS
-š,-10 SON
- 7 UMS, -7 KUG

Filip podal velmi pěkný výkon. První dvě utkání měl pevně pod kontrolou. Ve čtvrtfinále šel
dobře takticky a kontrem rozhodl hned na začátku prodloužení. V semifinále „zaspal“ a upadl
na SON. V boji o bronz se snažil, tvořil zápas, ale soupeř okontroval UMA Filipa a po té jen
čekal – stačilo mu to… I tak hodnotím 5.místo jako úspěch.
73 kg Sobota Matyáš
(45z.) Thiveos
GRE
Suleimanov RUS

bez um.
10 : 0
0 : 10

1/1
+10 KUG
-7 DAB, - 7 UMA

Matyáš přesvědčivě vyhrál své první utkání, ve druhém pak Rusovi „vzdoroval“ asi 45
sekund. Doplatil na velmi těžkou skupinu a do oprav se nedostal.

81 kg Pečenka Lukáš
(40z.) Sagunti
ITA
Avetisyan
ARM
Stoica
ROU

bez umístění
10 : 0
0 : 10
0 : 10

1/2
+š,+10 páka
- 7 goši gur.,-7 SMK
-10 UMA

Lukáš si odbyl svou premiéru…Bohužel v postoji nepředvedl vůbec nic. Jen se chytil a
čekal…, a když soupeř zjistil, že se nic neděje, tak nastoupil a uspěl… Lukáš musí zlepšit boj
o úchop a musí začít útočit !
57 kg Zárybnická Julie
(42z.) Nicosia
ITA
Slamberger GER

bez umístění
7:0
0 : 10

1/1
+7 OUG,-š
-7 SUG, -10 goši žime

Další premiéra – naše nejmladší závodnice. Vybojovala jedno vítězství a první body do ranku.
Následně nestačila na Němku – nepohlídala přechod postoj – zem a byla „uškrcena“.
70kg Svobodová Ester
(36z.) Laznik
SLO
Zorotovic
CRO
Heinz
GER
Esposito
ITA
Betems
ITA

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

4/1
+10 KUG
+7 DAB,+SON
+7 OUG 2x
- 10 SON
-7 OGO, +7 UMA,+7 TNO

Medaile – paráda. I velmi pěkný výkon. Ester šla za svým cílem, útočila, bojovala. V semi
sice zaspala a upadla z první akce, ale jinak super – pochvala – gratulace!
Stručné hodnocení:
Turnaj byl velmi slušně obsazen. Početné byly zejména výpravy HUN, AUT, RUS a
samozřejmě domácích ITA. Zisk bronzu a ještě 5.místo k tomu, je potřeba považovat za
úspěch. Organizace turnaje byla vcelku dobrá, ale… Poprvé jsem koučoval v zimní bundě
(jinak bych asi umrzl) – v hale totiž bylo tak 5 stupňů… Ubytování bylo v rekreačním letním
resortu na samotě v lese asi 25 km od Follonici – další „studený odchov“ – budeme rádi, když
to nikdo neodmarodí… Stravování chudé, každý den stejné, bez možnosti si cokoli
dokoupit…Za mnoho let asi nejhorší podmínky pro pořádání takto významného turnaje.
V hale nikdo neuklízel = jedno velké smetiště. Tréninkový kemp dobrý – výborný sparing.
Celková zápasová bilance: 10/8

Zpracoval: Václav Červín
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