
                   ZPRÁVA TRENÉRA Z MEJ MALAGA, ESP, 16 – 18.9. 2016   
___________________________________________________________________________ 
 
 
Konkurence: 405 závodníků ze 41 států 
Trenér: David Dubský, Jiří Štěpán 
Vedoucí výpravy: Petr Smolík 
 
 
Závodníci: 
55 kg Vopat D., 60 kg Binhak T., Černý M.  
52 kg Řeháková Z., 57 kg Kulíková M., 63 kg Zemanová V., 70 kg Szarzecová A.,  
78 Matějčková A., +78 Paulusová M. 
 
 
55 kg  Vopat D.  bez um. 0/1 
(19 z.)  Karaca    TUR  0 : 5  s, -s, s, -s, -5 KUG  
   
 
60 kg              Binhak T.                   bez um.          0/1 
(29 z.)             Bouda                         FRA                0 : 10                -s, -10 OUG 
 
 
                        Černý M.                   bez um.          0/1   
   Verstraeten    BEL             0 : 1                -s 
   
    
52 kg  Řeháková Z.   bez um. 0/1 
(25 z.)  Giorda   ITA  0 : 10  -5 KUG, -s, -10 škrcení 
     
 
57 kg  Kulíková M.  bez um.  0/1 
(28 z.)  Prishkolnik      ISR  0 : 5  -s, -5 HRG, -5 držení 
 
 
63 kg  Zemanová V.  bez um. 0/1 
(29 z.)  Liebel   ISR  0 : 10  -7 UNA, s, - 7 KGU 
  
 
70 kg  Szarzecová A. bez um.      0/1 
(22 z.)  Rodriguez  ESP  0 : 5  -s, -s, -5, s 
   
 
78 kg  Matějčková A. bez um.      0/1 
(15 z.)  Kulaga   POL  0 : 1  -s, -s 
   
 
 
+78 kg  Paulusová M.  bez um.      0/1 
(19 z.)  Kyrychenko  UKR  0 : 10  -5 SMK, -s, -10 kontr SON 



TEAMS 
 
 
Konkurence: 16 ženských týmů a 18 mužských týmů 
 
Závodnice: Řeháková, Kulíková, Zemanová, Szarzecová, Matějčková, Paulusová 
 
 
 
 

CZE – RUS 
(1 – 4) 

 
 
52 kg  Řeháková Z.      - Maliukova 0 : 10  -5, -10 páka 
     
 
57 kg  Kulíková M.      - Dotchenko 0 : 10  -7 UNA, -10 držení 
 
 
63 kg  Zemanová V.      - Liluashvili 1 : 0  -s, s, s 
  
 
70 kg  Szarzecová A.     - Taimazova 0 : 10  -7 SMK, -10 držení 
   
 
+78 kg  Paulusová M.      - Guschina 0 : 10  -7 SMK, -7 SMK 
 
 
 
 
 
 
Velice nevydařený turnaj. I když výkony byly lepší než výsledek a většina závodníků odvedla 
své maximum, nic to nemění na tom, že to stále ani zdaleka nestačí… Částečně to mohl 
ovlivnit nepříznivý los (Binhak, Szarzecová, Paulusová), ale pokud chceme bojovat o 
medailové pozice, tyhle soupeře musíme porážet. Největší slabinou u děvčat byla jednoznačně 
newaza, především pak přechod do ní. U kluků nedůraznost v kumikatě a neudržení 
koncentrace celý zápas – to se týká i Míši. V týmech jsme narazili hned v 1. kole na nasazené 
Rusky, které nás smetly 4 : 1. Jediný vyhraný zápas zajistila Věra Zemanová. Ostatní na 
výhru neměly. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vopat D. 
 
David měl asi nejlepší los ze všech Čechů, ale nedokázal toho využít. I když byl celý zápas 
lepší, dělal zbytečné chyby v kumikatě a aktivitou vybojované vedení na shido vždy ztratil.  
Byl to jeho klasický projev – nedůrazná kumikata a chvaty bez úchopu. 15 vteřin před 
koncem za stavu 2 : 2 na tresty Dave zaspal a upadl na yuko na KUG.  
 
Binhak T. 
 
Tomáš si ani jednou nedokázal vybojovat svůj úchop. Držel se jen jednou rukou, při pokusu o 
úchop druhou ho soupeř vždy předběhl, přebral ruku a šel do nástupu. Chvatově sice Toma 
neohrozil, ale v kumikatě a celkovém projevu byl Francouz vysoce nad jeho síly.  
 
Černý M. 
 
Judisticky Michal vůbec nestíhal. Nastupoval pouze ze statických pozic a chvaty nedotahoval. 
Z každého svého nebo soupeřova útoku zůstával ležet a nechal na sobě pracovat. To ho stálo 
možnost vybojovat trest v postoji, na hod neměl. 
 
Řeháková Z. 
 
Zuzka si nechala strhnout pravačku dolů do pozice rukáv – rukáv, což jí nevyhovovalo a při 
vytrhování ruky přišel chvat dozadu na yuko. Z podobné situace pak Zuzka zůstala ležet 
s hlavou zakloněnou a nechala se uškrtit. Není schopná prát se bez P límcovky.  
 
Kulíková M. 
 
Dobrý začátek, důraz v kumikatě a občasný pokus o chvat. Po shidu se Míša přestala 
kontrolovat, rozeběhla se na soupeřku a nechala se zavřít do háku - z toho pád na yuko. Čas, 
který mohla využít na vyrovnání, promrhala na zemi. Nevstávala a nechávala soupeřce čas na 
zdržování, která pak ještě přidala další yuko za držení. 
 
Szarzecová A. 
 
Proti Španělce neměla nejmenší šanci. O úchop se začala prát, až když prohrávala na dva 
tresty a  i tak špatně. Dobře bránila, aby neupadla, ale to bylo vše. Adéla nemá sílu na tuto 
váhovou kategorii a celkově její závodní projev poslední dva roky je strnulý a křečovitý. 
Vůbec nikam se neposunula, špíše naopak… 
 
Zemanová V. 
 
Dobrý začátek a vybojovaný silný úchop si pokazila hned v úvodu utkání, když nastoupila 
napůl na UMA, ze které jí soupeřka kontrovala na uranage. Silným tlakem získala shido, ale 
hned v další steči si naběhla na katačku a druhé wazari ukončilo zápas.  
 
Matějčková A. 
 
Velice vyrovnaný zápas podobných stylů. Alice podala dobrý výkon, ale díky taktické 
nevyspělosti prohrála na dva tresty. Víc se soustředila na to, aby jí soupeřka nechytla do háku, 
než na vlastní judo. Poslední minuta byla výborná, ale na vyrovnání už jí nestačil čas.  



 
 
Paulusová M. 
 
Dokud vzdorovala lepší kumikatou, měla šanci. Pak jednou prohrála hák, podřídila se a čekala 
na nevyhnutelné. Soupeřka jí dovalila pouze vlastní vahou na wazari. Markéta je na plusku 
velmi pohyblivá a aktivní, ale váhový je rozdíl bývá občas ohromný – jako v případě 
s Ukrajinkou.  
 
 
Všechny zápasy budou už brzy nahrány na YouTube. Odkaz pošlu. 
 
 
 
Zpracoval: David Dubský 


