
Zpráva trenéra z MT juniorů 
Junior European Cup Paks 

17.-18.7.2010 
 

Účast:  402 závodníků z 19 zemí 
Trenér:  Radislav Borbély 
 

66 kg Heczko Tomáš  0/1  bez um.   50 úč. 
- Ivancic  /SRB/  0:7 -SH,-SH,-SH,+SH  

 
Hečis nedostal prostor pro přemýšlení. Hned po úchopu byl soupeř ve chvatu. Následně byl Tomáš 

trestán. 
 
73 kg Rákosník Tomáš  0/1  bez um.   60 úč. 

- Kanivets  /UKR/  0:10 -10 TGU 
 
Tomáš nastoupil hned z prvního úchopu na UMA a soupeř v přetahované kdo s koho kontroval TGU 
 
73 kg Hanek Jakub   1/1  bez um.   60 úč. 

- Markovic  /SRB/    7:0 -SH,+H,-SH,-5 KSG, -5 KSG, + 7 konr SON 
- Skerlak  /SLO/  0:7 +SH,+SH,-SH,-SH,-7 DAH 

 
Jakub si dokáže vybojovat poměrně silný  horní úchop, kde působí opticky aktivnější a soupeři jsou 

trestáni. Neví pak ale co s tímto úchopem dál, spodek se nehýbe, natož aby vlezl do chvatu. S úbytkem sil je 
potom sám trestán pro pasivitu. 
 
100 kg Hlaváček Lukáš  0:2  bez um. (9.m)   18 úč. 

- Breitenbach  /HUN/  0:10 -10 TGU 
- Ardizio   /ITA/  0:5 -SH, SH v GS 

 
Lukáš v prvním zápase dlouho aktivně bojoval, v jednu chvíli si při kombinaci OUG-UMA nechal 

vytáhnout nohu a na TGU upadl.  
Do oprav se dostal k ITA. Zajímavé bylo, že tento soupeř byl v souboji s Maďarem uspán. Následně 

byl vyhlášen ipon a Itala museli budit. Přes to mohl ITA pokračovat v dalších bojích.  
V boji s ITA prohrál Lukáš v GS na druhé šido. Ital nastupoval do TNG a chvatů jejichž cílem nebyl 

hod ale aktivita.   
 
57 kg Humlová Anna  0/1  bez um.   25 úč. 

- Szova  /HUN/  0:10 -5 UMA, -10 držení 
 

Hned ze začátku upadla na UMA do držení. 
 
63 kg Koubková Eva  0/1  bez um.   25 úč. 

- Szabo Franciska /HUN/  0:10 -10 SCG 
 
Minutu se rvala bojovně, pak však došlo k motanici kde se Szabo protočila do sode a byl konec. 

 
63 kg Kubíková Leona  1/2  9.m    25 úč.. 

- Dukic  /SRB/  7:0 +7 SON 
- Manfrahs  /GER/  0:7 -SH, -7 KMK, -SH 
- Koszak  /HUN/  0:5 +SH,-5 SON 



V prvním zápase dokázala s přehledem udržet vedení. S GER chodila v předklonu a dlouho 
vyčkávala, při chvatech šla rychle na kolena. V zápase s HUN si nedokázala poradit se soupeřčiným 
úchopem, přesto byla aktivní a soupeřku trestali. V závěru dali HUN záhadně juko za SON kdy Lea byla 
plně na břiše. Ani náznak pádu na bok. 

Zpracoval: Radislav Borbély 


