
Zátopkova 100/2 � box 40 � 160 17 Praha 6-Strahov � Czech Republic      

Zpráva trenéra z      MSJ Záhřeb 2017 (CRO)   

Datum konání: 16. – 22. 10. 2017

Konkurence:  590 závodníků, 83 států.

Závodníci: 60 kg Vopat David, 57 kg Zemanová Věra, -78 kg Matějčková Alice, +78 kg 
Paulusová Markéta

Trenér: Sedmidubský Václav

 60 kg (47 závodníků)
Vopat David bez um.  1/1

                - Galvan ARG 10:0                   +s, +s, +10 SEO
                - Ez Zerrad BEL 0:7 +s, +s, -7 kontr TAO

David šel 2 velmi dobré zápasy, s Argentincem navyšoval vedení pomocí trestů a minutu před koncem 
dostal soupeře pod tlak a hodil na Ippon. Proti Belgičanovi, který měl medaili z ME udělal na začátku 
nepřipravený nástup a prohrával na wazari, pak byl celý zápas lepší, ale do vítězství to už nedotáhnul. 
Přes to bych Davidův výkon hodnotil jako nejlepší, který letos předvedl.

       
57 kg (40 závodníků)
      Zemanová Věra bez um. 0/1
                     - Munkhtsedev AZE 0:1 -s, +7 OSG, -7 kontr SMK, GS: zranění

                     
Věrka byla hodně rozlítaná, ale bojovala. Po trestu za cross grip hodila wazari, ale pak se bohužel už po 
druhé pustila do nepřipravené zátočky a zápas šel zbytečně do zlatého skóre. Tam byla Věrka mnohem 
lepší a vypadalo to, že soupeřku uvaří na tresty, ale při jednom OUG nešťastně spadla na ruku a podvrkla 
si loket a utkání musela vzdát.

-78 kg (23 závodníků)
      
Matějčková Alice bez um. 0/1
                     - Leon VEN 0:10 -7 GGU, -10 držení

 
Alice šla do utkání opatrně, ale soupeřka ne. Přišel ostrý úchop do háku a následně hod přímo do držení.
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+78 kg (22 závodníků)
      
Paulusová Markéta bez um. 0/1
                     -Souza BRA 0:10 -7 hod na sebe, -s, -10 OSG

 
Markéta šla proti silné Brazilce, proti které v minulosti již 2x prohrála, svůj nejlepší zápas. V úvodu 
utkání šla zbytečně do strhu a soupeřka spadla na ní a dostala se do vedení. Následně Markéta udělala strh
po druhé a hodila wazari, které jí bylo zrušeno. Zbytek zápasu se velmi dobře bránila silnému pravému 
úchopu soupeřky a do ničeho jí nepouštěla, ale bylo velmi těžké zaútočit. Upadla až v závěru, kdy musela
trochu začít riskovat.

Na mistrovství světa se nám nezadařilo podle představ, lepší výkon podal akorát David Vopat. Čeká nás 
ještě velký kus práce, abychom se v dalších letech dostali výš. Přesto bych chtěl poděkovat všem 
závodníkům za to, jak k reprezentaci po celý rok přistupovali a Alici popřát hodně štěstí v seniorské 
kategorii, ostatní to snad za rok vylepší �.

Turnajová bilance: 1/4

Zpracoval: Václav Sedmidubský – trenér RDJ
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