ZPRÁVA TRENÉRA Z WORLD CHAMPIONSHIP JUNIORS 2014
Konkurence: 518 závodníků ze 72 států
Závodníci:

60 kg Hozák David
81 kg Petr Jiří
90 kg Klammert David

Trenér:
Asistent:

Štěpán Jiří
Švec Jaroslav

Výsledky:
60 kg Hozák David
bez um.
0/1
(44z.) Gonzales
PUR
0 : 10
-5 SON, -s,-s,-s,-s
Z našich závodníků se zdálo, že má opticky nejlehčí los (v druhém kole Libérie) a i očekávání
byla odvézt si minimálně dvě vítězství. Bohužel skutečnost byla jiná, krutá a pro mě osobně
opakující se, protože sem ji zažil již jednou při MEJ v Samokovu u J. Dědečka. Tento
poslední shoz do váhy 60kg byl jediným vítězstvím Davida na MSJ, v zápase byl pomalý a
umřel po dvou minutách. Všechny tresty byly oprávněné a bohužel znamenaly stop v turnaji.
Je to škoda i pro Davida, protože si myslím, že se mohl s váhou do 60kg rozloučit důstojněji.
81 kg Petr Jiří
bez um.
1/1
(43z.) Marchitan
UAE
10 : 0
-5 SMG, +7UMA, +7UMA
Macedo
BRA
0:7
-7 TAO, -s,-s,+s,+s
Jirka v prvním zápase potkal naturizovaného moldavského emiráťana, který se pravidelně
zúčastňuje mužských GP a letos startoval i na MS. Zápas to nebyl vůbec jednoduchý, Jirka
prohrával, ale tady se mi zdálo, že soupeři se stalo něco podobného jako Hozymu a umřel
taky. Jirka stupňoval tlak a chvatem uchi mata zápas ukončil. Ve druhém kole jej čekal
pozdější vítěz Brazilec Macedo. Zápas to nebyl špatný, protivník byl ovšem rychlejší,
neustále první ve chvatu a prakticky první tři minuty Jirku do ničeho nepustil. Po získaném
vedení zápas kontroloval, jediná šance se naskytla cca 40 sec před koncem, ale Jirka svůj
osobní chvat nedotáhl a s turnajem se musel také rozloučit.
90 kg Klammert David
bez um
1/1
(30) Zharassov
KAZ
10 : 0
-s,-s,+s,+s +10 SMK (GS)
Sherazadishivili ESP
0 : 10
+7 JKG, +5 KMK, -10osae
David jako naše největší naděje byl nasazen, dobře připraven, dostal los jaký si přál a měl
trošku štěstí v prvním a „smůlu“ v druhém zápase. Jakoby malinko nervozita ho možná
svazovala proti Kazachovi, kdy dohnal ztrátu shida 10 sec před koncem (podotýkám, že trend
byl neprodlužovat zápasy) A tady to z něj jakoby spadlo, GS měl jasně ve své režii a i půlku
druhého zápasu. Proti španělskému gruzínu, se kterým prohrál v souboji o třetí místo na MEJ
vedl na yuko a waza-ari, a dle mého názoru byly obě techniky podhodnocené…. Bohužel po
druhé bodované technice, nastala v ne-waza nepřehledná situace, po které se David ocitl
v osae komi, ze kterého nedokázal uniknout. Nedá se říci, že by udělal v boji na zemi chybu,

myslím, že ani soupeř nevěděl jak držení nasadil. Byla to obrovská škoda, protože místo
Davida si pro medaili (stříbrnou) došel španěl. Je to škoda, protože náš závodník k ní měl
rázně vykročeno.
Celková zápasová bilance: 2/3
Zpracoval: Jaroslav Švec asistent trenéra
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