ZPRÁVA TRENÉRA Z MEJ 16. – 19.9.2010 SAMOKOV
Konkurence: 395 závodníků (196 + 149) ze 42 zemí
Závodníci: 60 kg Vaníček Tomáš
66 kg Dědeček Jakub
81 kg Knápek Tomáš
63 kg Patočková Tereza
Trenér:
Jaroslav Švec
Rozhodčí:
Marek Šimčák
Výsledky:
60 kg Vaníček Tomáš
Dimitrov
BUL
Tutkhalyan BLR

9. - 16.místo
10 : 0
0 : 10

1/1
+10 osae
- 10 te - guruma

66 kg Dědeček Jakub
Juracsek

bez um.
7:0

0/1
-7 sode (GS)

81 kg Knápek Tomáš
Schwarz
GBR
Safguiyev
AZE

9. – 16.místo
5:0
0 :5

1/1
+5 SMG
-5 SON

63 kg Patočková Tereza
Berholm
SWE
Mara
ROM
Miloševič
SLO
Katipoglu
TUR

3.místo
10 : 0
5:0
0:5
10 : 0

3/1
-7 OUG, +10 SON
+5 SON, +5 SON
-5 KOG
+10 osae

Stručné hodnocení:
Tomáš Vaníček zvládl suverénně do minuty svůj první zápas s domácím závodníkem, bohužel
ve druhém to vypadalo stejně v opačném gardu. Na soupeře si nevěřil a výkon podle toho
vypadal. Nestačil v úchopu a byl okontrován, když se pokoušel nastoupit do UMA.
Jakub Dědeček utrpěl na tomto turnaji jedno vítězství, a to že shodil do váhy 66kg. Jeho
výkon byl i přes relativně výhodné vylosování malátný a nemastný. Soupeře za dobu 5 minut
ohrozil pouze dvakrát, a to nemůže na této úrovni stačit. Nepoznal jsem z jeho výkonu, zda si
sáhl na dno svých možností. S Kubou jsme se shodli, že to byly jeho asi poslední závody ve
váze do 66kg.
Tomáš Knápek v prvním zápase bez problémů přešel přes Angličana, ve druhém zápase
nestačil silově a po zásluze prohrál. Bylo to škoda, protože soupeř byl hratelný. Tomáš je
vybaven silově relativně dobře, fyzicky také - možná chybí větší objem specifické zápasové
přípravy. Nechal však na tatami vše s jeho přístupem jsem spokojen.

Tereza Patočková prožila svůj výjimečný den. Svou formu z turnaje v Berlíně přenesla do
Bulharska a byla radost se na ni dívat. V prvním zápase otočila s nasazenou Švédkou
nádhernou seoi nage a pohodu si přenesla dál. Rumunku k ničemu nepustila, sama dvakrát
skórovala a byli jsme v semi. Tam podlehla pozdější vítězce Miloševič, nicméně bravurní ne –
waza v zápase o 3. místo přinesla po minutě obrovkou radost a zisk bronzové medaile!!!
Na závěr bych chtěl poděkovat osobním trenérům zúčastněných závodníků, trenérům, kteří
dokázali zajistit kvalitní sparing na závěrečné VT do Brna a v neposlední řadě závodníkům,
kteří jako sparing fungovali.
Celková zápasová bilance: 5/4
Zpracoval: Jaroslav Švec, trenér RDJ

