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

Zpráva trenéra z     ECJ Coimbra 2018 (POR)   

Datum konání: 17. – 18. 3. 2018

Konkurence:  455 závodníků, 25 států.

Závodníci: 60 kg Vopat David, 66 kg Binhak Tomáš, Svoboda Jan,
73 kg Svoboda Ondřej, Bydžovský Adam, 81 kg Meško Mikuláš,  
57 kg Zemanová Věra, 63 kg Zachová Renata, 
+78 kg Paulusová Markéta

Trenér: Sedmidubský Václav, Turek Jindřich

 60 kg (53 závodníků)
Vopat David 9.m.     2/2

         - Toro Soler ESP 7:0 +s, -s, GS: +7 kontr UMA
- Dzhebov RUS 10:0 -s, +7 SEO, +7 SEO
-Verhorstert NED 0:10 +7 SEO, -s, +s, -7 SCG, -7 TNO
-Aharon ISR 0:10 +s,+s,-s, -7 OGO, -10 SODE

David neměl svůj den, první zápas vyhrál ve zlatém skóre se slabým POR a u toho se úplně zavařil, 
potom se ale trochu vzchopil a parádně vyřešil šikovného Rusa, ve čtvrtfinále nabral soupeře do vzduchu 
hned v prvním nástupu, ale místo, aby na něj dopadl, tak ho pustil a bylo z toho jen wazari, následně se 
snažil soupeře dorazit, ale velkým množstvím nepřipravených nástupů se uvařil a v poslední minutě 
utkání prohrál. V opravách byla opět dobrá první půlka, kdy vedl na 2 tresty, pak došly síly a začal se 
nesmyslně prát na tělo, kde byl soupeř mnohem lepší.

66 kg (56 závodníků)
Binhak Tomáš 7. m.     4/2

         - Wijers NED 10:0 +s, +7 UMA, +10 UMA
- Chernikh RUS 10:0 +s, +10 páka
- Brudetti ITA 10:0 +s, +s, -s, GS: +10 držení
- Seddouki FRA 0:10 -s, -s, GS: -s
- Shaiman ISR 10:0 +10 UMA
- Van Opstal NED 0:10 -s, +s, GS: -10 nepovedený zvedák

Výborný výkon, škoda, že se to nepodařilo dotáhnout na medaili. Tomáš dominoval levým hákem, uchi 
matou a rychlým přechodem do ne waza. Jedině ve 4. Zápase s FRA se do levého úchopu neprosazoval a 
byl trestán. V opravách pak nejprve rychle hodil ISR na uchi matu a s NED při dlouhém zlatém skóre, 
trochu zbytečně zariskoval a to se nevyplatilo, přitom měl zápas pod kontrolou.

Svoboda Jan bez um.     0/1
         - Serra POR 0:10 -10 OUG
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Honzík nezačal příliš dobře a nevyužil přijatelného losu. Udělal několik nástupů, ale chyběl důraz. 
Nakonec upadnul na soupeřovo OUG, které se snažil kontrovat, ale nepovedlo se.

 73 kg (49 závodníků)
Svoboda Ondřej bez um. 2/2

- Varela Ferrer ESP 10:0 -s, +s, +s, +s
- Rovira POR 7:0 +s, +s, -s, +7 UMA
- Elbaz ISR 0:10 -s,-s,-7 KGU, +7 OSG, -7 kontr UMA
- David ROU 0:10      -10 KOG

                
Ondra se rozepíral pomalu a v prvním zápase měl velké štěstí, že se soupeř chybama vytrestal. Potom se 
jeho výkon zlepšoval a velmi dobrý zápas šel s ISR, který celý turnaj vyhrál. Ondra hodil OSG, za které 
dostal nejprve Ippon, ale po následné změně wazari, utkání nakonec prohrál, ale nebyla to jediná šance, 
kdy mohl hodit. V opravách se to naopak nepovedlo vůbec a hned ze začátku se Ondra místo vytrhnutí 
z úchopu pustil do zvedáku, ze kterého Rumun udělal KOG.

Bydžovský Adam 9. m. 2/2

                - Lopes POR 10:0 +10 páka
- Magnani ITA 0:10      -7 TMN, +7 SMG, -7 TNO
- Dos Santos LUX 10:0 +7 SMG, +7 OSG
- Giner ISR 0:10 -s, -10 kontr KSG

Adam se znovu chvatově prosazoval, všechny soupeře buď hodil, nebo výrazně ohrozil a ukázal i rychlý 
přechod do ne waza. Pozor si musí dát na vlažné vstupy do zápasů. V posledním duelu s velkým 
favoritem se dopustil zbytečné chyby, když zkusil nepochopitelný zalamovák do silného ISR. Přitom do 
té doby soupeře předcházel do svých oblíbených strhů a ten s tím měl velké problémy.

81 kg (42 závodníků)
      Meško Mikuláš bez um. 1/1
                     - Pereira Amorin ESP 10:0 +s, +s, -s, +s

- Arencibia CAN 0:10 -s, -s, -s
                     
Miky byl na svém prvním turnaji v juniorech hodně zbrklý a v prvním duelu pořád nastupoval, ale 
z chvatů se vracel dřív, než ho pořádně dodělal, nakonec vyhrál na tresty. V druhém duelu si neporadil 
s pravým hákem a byl vytrestán naopak on.

57 kg (34 závodníků)
Zemanová Věra 7.místo 3/2

                     - Deurloo NED 7:0 +s, -s, +7 SMK
                     - Luciano ITA 10:0 -s, +s, -s, +s  GS: +s

- Steele GBR 0:10 +7 OUG, -7,  -7 JKO
- Amihai ISR 7:0 +s, -s. +s,  +7 SMK
- Koorn NED 0:10 -7 kontr OUG, -10 kontr GGU

Věrce od začátku nebylo příliš dobře a první 2 zápasy vyhrála jen silou vůle. Chvaty se jí nedařili, 
pokaždé jen padala na břicho. Ve čtvrtfinále se jí pak podařilo hodit hned dvakrát, ale ten druhý hod 
rozhodčí nepochopitelně neuznali, naopak těsně před koncem Věrka spadla na břicho a bylo vyrovnáno. 
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Z následné zteče pak upadla znovu. V opravách vše pokračovalo ve stejném duchu, kdy se Věrka snažila, 
neustále nastupovala, ale netáhly jí ruce. Holanďanka ji potom vytrestala na kontry.

63 kg (29 závodníků)
      Zachová Renata bez um. 1/1
                     - Kuno CAN 10:0 + 10 KSG

- Severin ROU 0:10 +7 UNG, +s, -s, -s, -7 UMA, -7 UMA

Renča šla výborný první zápas s nasazenou CAN, kterou hodila na krásný zalamovák. Druhý zápas se 
silnou a stabilní ROU vedla na wazari, ale soupeřka, která jen čekala, tak dvakrát odpověděla na Renči 
SEOI svojí Uchi matou. To byla velká škoda, protože soupeřka byla k poražení a po prvním zápase byla 
cesta turnajem otevřená.

+78 kg (8 závodníků)
      Paulusová Markéta 1. místo 3/0
                     - Origgi ITA 10:0 +s, +s, +7 SMG, +7 kontr UMA
                     - Kahlon ISR 10:0 +s, +s, GS: +s, 

- Barkman NED 7:0 +s,, -s, -s,  GS: +7 kontr HRG

Markéta šla bez chyb a na jistotu. Do finále prošla s přehledem, tam sice nechala spíše tvořit svoji 
soupeřku, ale byla trpělivá a počkala si na vítězný kontr v GS. Pokud se Markéta udrží v hlavě i nadále a 
vyvaruje se nepřipravených nástupů, jako na tomto turnaji, tak určitě neveze poslední medaili.

ZÁVĚR:

Pozitivem je poměrně velké množství vyhraných zápasů, ale vzhledem k průběhu turnaje, tak jsme měli 
mnohem na víc. David Vopat i Věrka prohráli skoro vyhrané čtvrtfinále. Tomáš nedotáhl skvělý výkon 
k medaili. A Renča po prvním těžkém utkání měla také našlápnuto na delší cestu turnajem.

Turnajová bilance: 19/11

Zpracoval: Václav Sedmidubský – trenér RDJ
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