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Zpráva trenéra z ECJ Kaunas (LTU)
Datum konání:

5. – 9. 5. 2016

Konkurence:

Junioři: 227 závodníků, juniorky: 133, celkem 24 států.

Závodnice:

52 kg Zuzana Řeháková, 57 kg Michaela Kulíková, 70 kg Adéla Szarzecová

Trenér:

David Lorenc

52 kg (21 účastnic)
Řeháková Zuzana
7.místo
- Bojat
GBR
- Maliukova
RUS
- Smaliuha
BLR
- Slabodchykava BLR

2/2
10:0
0:10
7:0
0:10

+10 držení
-7 STA, -7 držení
-5 UNA, +7 OUG, -s
-10 škrcení

Zuzka v prvním zápase zhruba tak po druhé kumi katě chytla soupeřku do držení a udržela. Druhý zápas
měl stejný průběh, ale s opačným výsledkem. Ruska hodila na sasae a hned přešla do držení. Ve třetím
utkání spadla Zuzka hned v úvodu na Ura nage. Další ura nagu už si pohlídala a zasekla nohu na ouchi
gari a hodila na wazari. Pak šla velmi dobře takticky a zápas dovedla do vítězného konce. V posledním
zápase si nepohlídala ne wazu a nechala se uškrtit. Je potřeba zapracovat na přechod z postoje na zem,
protože obě utkání prohrála v ne waze.
57 kg (27 účastnic)
Kulíková Michaela
- Amey

bez um.

0/1

SUI

0:10

-s, -s, -5 KOG, +5 KUM, - 10 páka

Míša v postoji jednoznačně lepší závodnicí, dva zbytečné tresty za jednostranný úchop. Bohužel trošku
podcenila ne wazu a to jí stálo další vítězství na Evropským poháru a naději na lepší výsledek.
70 kg (23 účastnic)
Szarzecová Adéla
- De Voogd
- Lengweiler
- Abromaviciute
- Miller
- Willems

5.místo
NED
SUI
LTU
POL
BEL

3/2
5:0
0:10
10:0
10:0
0:10

-s,-s, +5 SMK
-7 KOG, -7 držení
+7 OUG, +7 držení
+7 OSG, +7 držení
-7 STA, -7 držení

Adéla se v prvním zápase dost nadřela. Sice hodila na yuko, ale celý zápas byla pod ohromným tlakem.
Soupeřka ji dost kroutila v úchopu. Přesto vedení udržela. Druhý zápas byl velmi rychlý, Švýcarka hned
z prvního úchopu čapla Adélu kolem krku, hodila na wazari a přešla do držení a bylo po zápase.
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V opravách s přehledem porazila Litevku i Polku. V boji o bronz prohrála se zkušenou Belgičankou, na
kterou zatím nemá. Snad se to během sezóny zlepší. Páté místo hodnotím jako solidní výsledek, sice to
necinklo, ale myslím, že to bylo maximem.
ZÁVĚR:
Na turnaji mně zarazilo několik věcí. Začala to vážením. Vážilo se na obyčejných vahách, které seženete
za pár kaček v Kauflandu. Každá váha vážila jinak, cca o půl kila. Tudíž musely jít holky ještě běhat, aby
skutečně váhu měly. Druhý den pro nás nepřijel žádný autobus a museli jsme jet do haly taxíkem,
abychom stihli začátek soutěže. Když jsme přijeli do haly, tak jsme zjistili, že zde není vůbec Care
systém. Konkrétně naše závodnice to naštěstí neohrozilo, ale spoustu výprav ano. Jinak turnaj byl
kvalitně obsazen. V holkách např. startovala silná výprava 50 ruských závodnic. Holky by se měly na
trénincích zaměřit na ne wazu, protože zápasy, které prohráli, byly vždy na zemi.

Turnajová bilance: 5/5

Zpracoval:

David Lorenc – asistent RDD
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