ZPRÁVA TRENÉRA Z MSJ 19.- 25.10.2010 AGADIR
Konkurence: 596 závodníků (352 + 244) ze 78 zemí
Závodníci: 60 kg Vaníček Tomáš
81 kg Knápek Tomáš
63 kg Patočková Tereza
Trenér:
Jaroslav Švec
Výsledky:
60 kg Vaníček Tomáš
(53 z) Bassouma
NIG
Vitskauskas LTU
Haydarov
UZB

9. - 16.místo
10 : 0
10 : 0
0 : 10

2/1
+10 KUG
-5 ura nage, +s + 10 osae
-s, -10 osae

81 kg Knápek Tomáš
(46 z) Gao
CHN
Gkarlakov
GRE

16. – 32.místo
10 : 0
0 :7

1/1
+7 vasil, +7 TNO
+5 TNO, +5 UMA, -7 vasil

63 kg Patočková Tereza
(42 z) Hernandez
CUB
Tashiro
JPN

9.-16.místo
10 : 0
0 : 10

1/1
+7 SON, +7 SON
-10 osae

Stručné hodnocení:
Tomáš Vaníček se zápasovou bilancí 2/1 obsadil 9.-16.místo. Tomáš měl dle mého osobního
názoru víc využít svého výborného losu a postoupit mezi nejlepších osum. Ve své osmičce měl
soupeře, které dokázal porazit a na které si věřil (až na Uzbeka - kterého jsme neznali).
Snaživý a mrštný Nigerijec v prvním zápase nebyl větším problémem - nešel sice hodit na seoe
dopředu ovšem spravilo to kouči dozadu. Litevec ve druhém kole, kterého již letos Tomáš v
Kaunasu porazil sice využil chvíle, kdy Tom dělal UMA a krásným pohybem (Ura Nage) jej
přetočil a vedl na juko, pak se ovšem dostal pod tlak, do trestů a nakonec podlehl v Ne-waza.
V zápase s Uzbekem šlo vlastně o vše. O kolo před šel tento Uzbek až do GS s průměrným
Chorvatem, cítili jsme tedy velkou šanci. Bylo jasné, že jde o typově odlišného závodníky od
předchozích soupeřů (síla, síla a ještě jednou síla), který Tomášovi moc nevyhovuje. Začátek
zápasu a první minuta bez hodnocení, pak prohraná kumi kata a shido. Opět prohraná kumi
kata - nástup na sumi a prohra na tatešiho gatame…
Tomáš Knápek si s neznámým Číňanem poradil díky dvěma kontrům, kdy využil svých
fyzických dispozic, pak však doslova „umřel“ s Řekem, kterého měl porazit. Neudržel vedení a
hrubou taktickou chybou se o něj připravil. Poté měl minutu na zvrat, vytěžil však pouze juko
a k ničemu více se nedostal. Tady měl Tomáš jedinečnou šanci a výborný los. Dále čekal AZE,
který také nevypadal nepřekonatelně….
Tereza Patočková se opět ukázala v dobrém světle posledních měsíců a v prvním zápase
s nebezpečnou Kubánkou si celkem v pohodě poradila na ippon po takticky velmi dobře

zvládnutém boji, kdy se s přehledem dokázala vyrovnat se silným hákem a naopak jej
využívala k provedení svých technik. Japonka bylo ovšem o malinko někde jinde (jako celý
tým dívek JPN – ve všech vahách medaile z toho 5 x zlato). Tereza vydržela minutu kvalitní
kumi katou držet remízu, pak ovšem podlehla v ne-waze a bylo po nadějích. Tashiro se posléze
s velkým přehledem stala Mistryní světa ve váze do 63kg.
Celkově hodnotím vystoupení naši výpravy kladně, i když ke spokojenosti mi chybí o jeden až
dva vyhrané zápasy více.
Celková zápasová bilance: 4/3
Zpracoval: Jaroslav Švec, trenér RDJ

