
ZPRÁVA TRENÉRA Z     ECC + VT KOPER 28.10. – 31.10.2017  

Konkurence: 153 závodníků a 77 závodnic ze 17 zemí

Závodníci: 66 kg Musil Radomír
73 kg Pochop Daniel
81 kg Bezděk Martin, Vlček Zbyněk
90 kg Vavřínek Martin
57 kg Třináctá Anna
70 kg Svobodová Ester

Trenér: Jaroslav Švec

Výsledky:

66 kg Musil Radomír bez um. 0/1
(29z.) Centracchio ITA 0 : 1 -s, -s (GS)
Radkův zápas trval 6minut a 30 vteřin. Sice svému soupeři neupadl, ale bohužel jej také 
neohrozil. Během tohoto času předvedl pouze dva nástupy na tomoe, které by se daly hodnotit
jako ucházející a to je bohužel velmi málo. Je zapotřebí přidat velký chvat, kterým by se 
dokázal prosadit.

73 kg  Pochop Daniel                                   5.místo 4/2
(61z.) Barun CRO 10 : 0 +7OGO, +10osae

Donzella ITA 10 : 0 -7SON, +7osae, +10páka
Nazarenko UKR 0 : 10 -7SON,+7TNO,+s,-10HRG
Bergant SLO 1 : 0 -7sode, +7SON,+7HRG
Ciulifica ROU 1 : 0 -s,+s,+s,+s
Ferencak SLO 0 : 10 -10SON

Pro Dana dobrý turnaj, sice padal, ale dokázal i házet a to je hlavní. V boji o semifinále 
s Ukrajincem už byl strašně blízko, když soupeř kondičně odešel, bohužel ve snaze získat 
převahou další pasivitu přišla chyba a soupeřův hod.

81 kg Bezděk Martin 9.místo 1/2
(28z.) Davudlu AZE 1 : 0 -s,-s,+s,+7TNO

Boros HUN 0 : 1 -7HRG,+7SON,-s
Brod SLO 0 : 10 -10SON

Martin zvládl první zápas vybojovat AZE v GS hezkou technikou, ale místo správného 
nakopnutí přišel útlum. S Maďarem dokázal vyrovnat 20sec. před koncem, v prodloužení 
ovšem hned z prvního úchopu vyšlápl a byl konec. Na pár turnajích již tento závodník byl a 
toto by se mu nemělo stávat. V opravách uletěl na hezký chvat, to se stát může. Musí si víc 
věřit do své techniky a dělat ji naplno…



Vlček Zbyněk 7.místo 3/2
Vrhovnik SLO 10 : 0 +10UMA
Houseynli AZE 10 : 0 +7OSG,+10osae
Valeri ITA 0 : 10 -7SON, -10osae
Vujič CRO 10 : 0 +7OUG,+10osae
Yankovskyy CRO 0 : 10 -10ura nage

Zbyňa se prosadil na tři různé techniky – super. V zápase o třetí místo byl z UMA zvednut ke 
stropu a zjistil, že bez rukou to nejde…. Má ideální parametry, teď jen zesílet a půjde to 

90 kg Vavřínek Martin bez um. 0/2
(8z.) Gasparic SLO 0 : 1 -s,-s,-s

Pogorevc SLO 0 : 10 -10SON
Martin poznal rozdíl mezi českými a evropskými poháry, bohužel mírné zranění jej limitovalo
při jeho osobním chvatu uširo goši. Je ale zapotřebí zařadit i chvaty jiné…..

57 kg Třináctá Anna 3.místo 4/1
(17z.) Furlani ITA 10 : 0 +10SON

Bergamelli ITA 0 : 7 +s,+s,-7OUG
Stenberg SWE 7 : 0 +7OGO
Hansson SWE 10 : 0 +7SON,+7OUG,+10SON
Palka POL 10 : 0 +10SON

Anička začala dělat konečně chvaty i dozadu + boční techniky a ne pouze SON. Tím se stala 
nebezpečnější a projevilo se to i na výsledku. Bude muset zapracovat na kumi katě s vyššími 
soupeřkami, které bude v této váhové kategorii potkávat.

70 kg Svobodová Ester 5.místo 1/2
(7z.) Schweiger GER 10 : 0 +10UMA

Violic CRO 0 : 10 -10osae
Heinz GER 0 : 7 -7HRG

V prvním zápase krásný hod na levou UMA, poté dvě prohry s průměrnými soupeřkami. 
Pokud se bude chtít Ester prosadit na turnajích ECC, bude muset chodit váhu 63kg. Má na to 
jak výškově, tak váhově

Stručné hodnocení:
První ročník turnaje, který nebyl až tak obsazen, vše ovšem fungovalo na nejvyšší úrovni. 
Z mého pohledu jsme mohli dosáhnout lepších umístění (Pochop, Vlček, Svobodová). Na 
kempu byly se všemi závodníky provedeny individuální pohovory a rozbory z hlediska 
taktiky vedené V.Hnidkou.

Celková zápasová bilance: 13/12

Zpracoval: Jaroslav Švec Brno, 9.11.2017




