
                  ZPRÁVA TRENÉRA Z EP Athény, GRE, 2. - 3. 4. 2016   
___________________________________________________________________________ 
 
 
Konkurence: 200 juniorů a 103 juniorek z 25 států 
Trenér: David Dubský, Jiří Štěpán 
 
 
Závodníci: 
55 kg Vopat David, 60 kg Binhak Tomáš, Žemla Václav, Černý Michal, 73 kg Černý Václav, 
Volek Martin,  
52 kg Řeháková Zuzana, 57 kg Kulíková Michaela, 70 kg Szarzecová Adéla  
 
55 kg  Vopat D.  9. m.  2/2 
(24 z.)  Taskin   TUR  1 : 0  s, s, 
  Basirico  ITA  1 : 0  s, -s, -s, s, s 
  Kakhniashvili  GEO  0 : 5  s, s, s, -s, -5 kontr SON 
  Musayev  AZE  0 : 1  -s 
   
 
60 kg  Binhak T.  bez um. 0/1 
(32 z.)  Rea    ITA  0 : 1  -s, -s, -s, s  
   
   
  Žemla V.  9. m.  2/2 
  Goikoetxea        ESP  10 : 0   10 hansoku 
  Oral   TUR  7 : 0  s, s, 7 OSG, -s 
  Mammadov  AZE  0 : 10  s, -s, s, -s, s, -s, -5, -10 drž. 
  Karelishvili  GEO  0 : 10  -s, -s, -s, s, s, -s 
 
  Černý M.  5. m.  3/2 
  Hajiyev  AZE  0 : 10  s, s, s, -s, -5 tomoe, -10 drž 
  Moschovis  GRE  10 : 0  10 KMK 
  Nozadze  GEO  10 : 0  10 SON 
  Karelishvili  GEO  10 : 0  10 KMK 
  Heydrli  AZE  0 : 5  -5, -5, s, 5, -5 
 
 
73 kg             Černý V.                     bez um.           0/1 
(30 z.)            Khubuluri                    GEO                0 : 7                - 7 OSG, s, s 
 
                       Volek M.                    bez um.           0/1 
                       Hadjiadamou               CYP               0 : 5              -s, -s, -5 HRG, s, s 
 
 
52 kg               Řeháková Z.             5. m.               2/2   
(16 z.)              Tomaselli  ITA  0 : 10  5 GGA, -10 SGI 
   Elizeche  ARG  10 : 0  -s, -5 KMK, 7 SMK, 7 smk 
   Caliskan  TUR  5 : 0  s, 5 SMK, -s 
   Tas   TUR  0 : 10   -s, -10 zalamovák 



57 kg  Kulíková M.   3. m.  3/1 
(18 z.)  Unlu   TUR  7 : 0  -s, 7 SGI, -s, -s 
  Shahin   AZE  10 : 0  -7 UNA, 5 KUG, s, s, 10 
  Caller   GBR  0 : 10  -7SCG, -7 SCG 
  Karaboga  TUR  10 : 0   5 OUG, 10 držení 
 
70 kg  Szarzecová A. bez um. 0/1 
(15 z.)  Tasakou  GRE  0 : 10  -10 kontr OUG 
 
 
 
David V. 
 
V prvním zápase byl důrazný v úchopu, dobře obcházel soupeřovy nástupy a pohlídal si 
vedení na shida. Ve druhém kole měl skvělý začátek, pak polevil a nechal si dát 2 tresty, které 
vzápětí získal zpět a těsné vedení si udržel. Celý třetí zápas ovládal převahou v kumikatě, 
Gruzín byl bez šance. 10 vteřin před koncem ale zbytečně nastoupil do záklonu a okontrování 
na yuko ho stálo postup do semifinále. V opravách pak nenašel způsob na AZE a prohrál na 
shido. 
Ve všech čtyřech zápasech David ani jednou nehodil. Sice nepadá a dokáže (většinou) udržet 
těsné vedení až do konce, ale bez dotahování chvatů to stačit nebude. Za nasazení a přístup 
k 1. juniorskému EP  - 1. 
 
 
Tomáš B. 
 
Zbytečné a pro mě nepochopitelné tresty. Ital poskakoval bez úchopu, stahoval a vyšlapoval, 
ale tresty dostával jen Tom. To ale nic nemění na tom, že Tomáš nenastupuje do chvatů a 
dlouho vyčkává a to i přesto, že má dominantní úchop.  
 
 
Václav Ž. 
 
První zápas dostal Španěl hansoku za hod v páce. Výborná kumikata v začátku druhého 
utkání mu získala 2 tresty, pak ještě okontroval a výsledek dobře takticky udržel. Ve třetím 
zápase šel vyrovnaně až do konce 3 : 3 na tresty, ale Venca nedokázal vytrvat v důsledné 
kumikatě  a po pádu na yuko skončil v držení. Proti Gruzínovi se v posledním kole nedokázal 
prosadit přes silnou levačku a nechal se vyshidovat… Je potřeba zapracovat na výdrži až do 
konce utkání. 
 
 
Michal Č. 
 
30 nástupů a ani jeden hod. Proti vyhrazenému pravému hákaři si chytal P límec a neustálé 
strhávání háku ho vyčerpalo. I když ho mlel a vedl na 3 tresty, chyba přišla a po tomoe na 
yuko skončil v držení. Další 3 zápasy byly v úplně jiném duchu. Michal byl ostrej, důslednej a 
soupeři bez šance. 2. zápas trval 4 vteřiny, 3. trval 30 vteřin a 4. trval jednu minutu… 
V boji o 3. místo se pral také dobře, ale ze začátku upadl na yuko, které bylo hodně sporné. Za 
stejný hod pak Michal nedostal nic a navíc připsali Azíkovi další yuko za hod na čistý zadek.  



I když se Michal snažil až dokonce a jednou kontroval na yuko/wazari, rozhodčí opět 
neviděli… Celkově velmi dobrý výkon a obrovský pokrok v psychice a zvládnutí situace… 
 
Václav Č. 
 
Vašek šel s Gruzínem naprosto vyrovnaný zápas kde v pozici levá levá stačilo trochu 
zvýraznit svoji dílčí převahu a získat tím shido. Místo toho přišla jedna prohraná kumikata cca 
40 sekund před koncem a pád na osotogari. 
 
Martin V. 
 
Díky pomalému a nedůslednému začátku prohrával v kumikatě a nechal si udělit dva tresty. 
Z další prohrané steče upadl ještě na yuko. Tím se sice probral a začal se prát tak, jak umí, ale 
čas mu stačil jen na vybojování dvou trestů. Díky zameškanému loňskému roku, kdy 
nestartoval ani na jednom turnaji v cizině, ještě chybějí zkušenosti… 
 
 
Zuzana Ř. 
 
Italku v 1. kole hodila na zátočku na yuko. Pak se nechala zavřít do jednostranného háku a ze 
sumi se protočila sice na břicho, ale byl tam most – takže ippon. 2. zápas nezačala moc dobře. 
Snažila se vybojovat hák, ale tlačila do soupeřky, která měla prostor pro SON a KMK, ze 
kterého upadla na yuko. Pak se začala Zuzka chytat přes límec a dvakrát skórovala na zátočku 
na waz-ari. Ve třetím zápase ostrým začátkem s nasazenou jedničkou Zuzka vybojovala shido 
a hodila na zátočku na yuko. Síly rychle ubývaly, ale svou bojovností a taktikou udržela 
vedení až do konce. V boji o třetí místo nedokázala získat svůj úchop proti vyhraněné a o 
hlavu vyšší levačce. Při snaze se prosadit zatlačila a dostala se na tělo a Turkyně jí zalomila 
na ippon. Své první závody v juniorech zvládla velice dobře a má obrovskou pochvalu za 
přístup a práci na VT. 
 
 
Michaela K. 
 
Z kraje prvního zápasu hodila sumi z jednostranného úchopu, zbytek výborná kumikata. 
Turkyně se ani nechytla. Ve druhém zápase špatně zareagovala na uranagu a prohrávala na 
waz-ari. Pak začala dobře pracovat s límcem a nepustila si AZE na blízko. Správně dotlačené 
kouči přineslo yuko, ke kterému ještě přidala dva tresty. Azoška pod tlakem nastoupila na 
UNA, ale Míša tentokrát správně zasekla kouči a hodila na ippon. V boji o 3. místo už v 1. 
minutě porazila Turkyni, kterou nejprve hodila z háku na OUG na yuko a z toho přešla do 
držení. Až na prohraný zápas v semifinále, kde se prala se zbytečným respektem, podala Míša 
excelentní výkon a vybojovala tím po juniory první letošní medaili a zároveň i první medaili 
pro sebe na EP. Gratulace a jako u Zuzky, velká pochvala za perfektně odmakané VT. 
 
 
Adéla S. 
 
Adéla se snažila slabší Řekyni rychle vyřídit, ale byly z toho jen dva zbrklé nástupy: 
Z prvního málem skončila sama v držení, když dělala sumi gaeshi do špatného směru a 
v dalším  nástupu do ouči šla do záklonu a soupeřka jí okontrovala na UNA/sasae. Kdyby 



přišel ten samý nástup o něco později, pravděpodobně by hodila, ale zkoušet na čerstvou 
soupeřku nedokonale zvládnutý chvat naplno byla začátečnická hrubka… 
 
 
 
 
Zpracoval: David Dubský 


