
                   ZPRÁVA TRENÉRA Z EP Leibnitz, AUT, 28. - 29. 5. 2016   
___________________________________________________________________________ 
 
 
Konkurence: 308 juniorů a 203 juniorek ze 36 států 
Trenér: David Dubský, Jiří Štěpán 
 
 
Závodníci: 
60 kg Binhak T., Žemla V. 66 kg Morong D., Buriánek K. 73 kg Černý V., Volek M. 
90 kg Rejchrt M. 78 kg Matějčková A. 
 
 
60 kg  Žemla V.  bez um. 1/1 
(45 z.)  Mukhitov   KAZ  10 : 0  10 OSG  
  Subirana  ESP  0 : 5  s, s, s, -s, -s, -5 UNA 
  
 
                        Binhak T.                   bez um.           0/1   
    Goerner   GER           0 : 7      -5 KUG, -7 TOI, s 
 
    
66 kg  Morong D.   bez um. 1/2 
(47 z.)  Borchaschvilli  AUT  10 : 0  -s, 10 držení 
  Esposito  ITA  0 : 1  -s, -s  
  Stoica   ROU  0 : 10  -10 UNA 
 
  Buriánek K.  bez um. 0/1 
  Waldenburg  GER  0 : 10  -s, -s, -10 UMA   
  
 
73 kg  Černý V.  bez um. 1/1 
(59 z.)  Shaimerdenov  KAZ  5 : 0  s, 5 tomoe, s, -s 
  Bakker   NED  0 : 1  -s, -s, -s, s 
 
  Volek M.  bez um. 0/1 
  Kletzenbauer  AUT  0 : 10  -7 podtočení, s, s, -10 páka 
  
   
 
90 kg  Rejchrt M.      bez um. 0/1 
(37 z.)  Lackovic  SLO  0 : 10  -5 DAH, -10 držení 
   
 
 
78 kg  Matějčková A. bez um. 0/1 
(21 z.)  Gimaletdinova RUS  0 : 10  -s, -7 SON, -10 škrcení 
   
 
 



 
Binhak T. 
 
Tomáš se nedostal přes soupeřovu límcovku, která přecházela do háku. Prohrával v kumikatě 
a nechával soupeři jeho dominantní úchop, ze kterého padal. Jediná šance přišla, když 
nečekal, až e soupeř chytne, ale nastoupil z prvního na zalamovák. Bohužel byl daleko a 
nedokázal dotlačit vršek na záda.  
 
Žemla V. 
 
Skvělá práce v kumikatě, Kazach se nedostal do chvatu. Vašek si hlídal Uranage a boj na tělo. 
V polovině zápasu zahodil na osoto na ippon. Ve druhém zápase s Holanďanem začal také 
dobře. Aktivním judem vybojoval 3 tresty a stačilo si pohlídat UNA – jediný chvat, který 
soupeř dělal. Několikrát Vašek zbytečně nastoupil a ohrozil se, až se to půl minuty do konce 
povedlo a upadl na yuko. 
 
Morong D. 
 
Slušný výkon v 1. zápase, neohrožoval se a čekal na možnost se prosadit, která přišla na zemi. 
Do druhého zápasu nastoupil se zbytečným respektem. Po jeho dlouhé akci na zemi byl Ital 
poloviční a Dominik měl šanci ho porazit, ale nedal do toho vše a soupeř se mohl 
vzpamatovat a ohlídat těsné vedení. Další zápas – zbrklý nástup bez práce rukou a kontr na 
ippon. 
 
Buriánek K. 
 
Proti silnému Němci se pral chytře. Nastupoval z prvního, ze špatné pozice utíkal dobrým 
chvatem a opticky byl lepší. Pak ale přišli dva nepochopitelné tresty za držení prstů, Buri  se 
začal prát pasivně, zaspal a upadl na UMA. 
 
Černý V. 
 
Dobrý výkon s Kazachem. Házel a pral se skvěle o úchop, nedal mu šanci. V druhém zápase 
šel se statickým Holanďanem, se kterým dostal 3 shida bez jediného soupeřova nástupu. 
Kdyby byly jeho chvaty lépe připravené a skutečně soupeře ohrozily, mohl ho porazit. 
 
 Volek M. 
 
Dobré nasazení, ale to bylo bohužel všechno. Martin nastupoval do záklonu a vyčkávající 
Rakušan čekal na možnost kontru, která samozřejmě přišla. Po spadnutí na wazari sice Martin 
tlačil, ale ohrozit nedokázal… 
 
Rejchrt M. 
 
U Matyho se podepsal tréninkový výpadek. Na začátku zápasu se nechal hodit z pozice pravá 
pravá na DAH a sám pak nebyl schopen nastoupit. V poslední minutě se dostal do kontaktu na 
tělo a pokusil se o kosoto gake, ze kterého byl chycen do držení. 
 
 
 



Matějčková A. 
 
Hned z prvního pokusu o SON byla Alice uškrcena, rozhodčí však vzdání přehlédnul. Celá 
akce ovlivnila průběh zápasu, kdy se Alice nebyla schopna dát do kupy a po opětovně 
nepovedeném nástupu na SON byla a uškrcena. 
 
 
Všechny zápasy budou už brzy ke shlédnutí na You Tube. Odkaz Vám pošlu. 
 
Zpracoval: David Dubský 


