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European Junior Cup 

Berlín 
14.-15.8..2010 

 

Účast:  cca 445 závodníků z 31 zemí 
 

Vedoucí trenér: Radislav Borbély 
 
63 kg Koubková Eva  0:1  bez um.   32 úč. 

- Valkova /RUS/  0:10    -10 UŽG 
 
Eva si neuhlídala přechod z TMG do UŽG. Poměrně rychlý  konec. 
 
63 kg Patočková Tereza  3/2  7.místo   32 úč 

- Zorawik /GER/  10:0 +10 držení 
- Dicintio /FRA/  0:10 +sh,+sh,+7 KUM,-7OSG,-7držení 
- Schmidt /GER/  10:0 +7 SON, +7 držení 
- Bieber /GER/  10:0 +5 SON, +sh, -sh, +10 SON 
- Diedrich /GER/  0:10 +5 SON,+7 UMA,+sh, -10 škrcení GOJ 

 
Terezka jde do zápasů od první chvíle na plné pecky. A tak to má a musí být. Přestože nedosáhla na 

medaili, podala perfektní výkon. V zápase s FRA vedla ještě minutu před koncem na 7 a 5. Po té však jako 
když ji vypneš. Došly ji síly a FRA  ji povalila na OSG do držení. Veliká škoda že nebyl vyhlášen ippon za 
KUM, kdy za perfektní hod dali 7. Terka by určitě šla do finále. Ale je to i o štěstí.  

V opravách ji zastavila Diedrich. Opět Terka vedla na 7 a 5. Zápas byl perfektně takticky veden a 
nešťastná Němka vůbec netušila co s ní. Terka však opět nezvládla minutový  závěr. Vrhala se na SON a 
neuhlídala si krk. Proti agresivní kumi katě Němky to však moc jinak nešlo, než ji předcházet útokem. I přes 
tyto prohry však Terku chválím a věřím, že s troškou štěstí a s využitím těchto zkušeností se může dostat 
na medaili v kterémkoliv turnaji. 
 
70 kg Plevová Kristýna  0:1  bez um.   27 úč. 
 Van Aggelen /NED/  0:10 -7 TNG, -7 TNO 
 

To byly žákovské chyby. Po zatlačení soupeřka udělala TNG. Po té se Kristýna velice naivně 
pokusila nastoupit do chvatu a soupeřka ji lehce zakontrovala TNO. 
 
 
 
Zpracovali: Radislav Borbély 


