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

Zpráva trenéra z     ECJ La Coruna 2018 (ESP)   

Datum konání: 19. – 20. 5. 2018

Konkurence:  331 závodníků, 24 států.

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

Trenér: Sedmidubský Václav

 60 kg (42 závodníků)
Vopat David bez um.     2/1

         - Thomson GBR 1:0 +s, +s, GS: +s
- Saiz Juan ESP 1:0 -s, +s, +7 SEO, -7 UMA, GS: +s, +10 SEO
-Cala Lesina ITA 0:10 -10 DAH

David tentokrát nepřevedl příliš zdařilý výkon, málo nastupoval do technik, v prvním zápase narazil na 
podobného soupeře a díky lepšímu úchopu vyhrál na tresty, potom přešel přes domácího závodníka, když 
si sám zápas hodně zkomplikoval. Na nasazeného Itala už bylo potřeba přidat něco více a to ten den od 
Davida nepřišlo.

66 kg (42 závodníků)

Svoboda Jan bez um.     0/1
         - Nieto ESP 0:10 -7 OUG, -7 SMK

Honza začal s přílišným respektem a brzo prohrával na wazari. Potom zjistil, že to půjde a začal 
výbornému Španělovi zatápět, ten ale v závěru využil svých zkušeností a po Honzově TAO převzal 
pohyb a zátočkou rozhodnul.

 73 kg (39 závodníků)

Bydžovský Adam bez um. 1/1

                - Lopes POR 10:0 +10 SMG
- Makhmadbekov TJK 0:7      -7 kontr Sasae

Adam první zápas zvládnul bez problémů a rychle hodil. Proti TJK šel dobře takticky, jediné chybičky se 
dopustil, když se zakázaně vytrhnul a dostal trest. V závěru zápasu zaútočil na Sasae, ale soupeř dokázal 
útok odrazit a spadnul na Adama, za což mu rozhodčí dali wazari. Přes to Adam ukazuje, že je velmi 
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dobře připraven a slabší soupeře poráží bez problémů a s těma nejlepšíma svádí otevřené a vyrovnané 
duely, tak věřím, že se to zlomí a výsledek přijde.

81 kg (27 závodníků)
      Meško Mikuláš 5. m. 4/2
                     - Menchaca Cabot ESP 1:0 -s, -7 UMA, +7 SODE, GS: +7 SEO

- Fehlenberg GER 7:0 +7 kontr UMA
- Alves POR 0:10 -7 UMA, -7 KMK
- Troianschi MDA 10:0 +s, +7 OSG, -s, +10 SODE
- Erazo Alegria ESP 10:0 +10 OUG - 25s
- Shukoriev RUS 0:10 -10 páka

 
Miky převáděl velmi pestrý rejstřík chvatů, do kterých se dostával s obrovskou dynamikou a zaslouženě 
tak vybojoval velmi pěkný výsledek. Problém nastane, když přijdou fyzicky silnější soupeři, protože 
Miky si příliš nepomáhá pohybem a potom se velmi těžko prosazuje přes úchop.                     

Švec Pavel bez um. 0/1
                     - Galego Perez ESP 0:10 +s, -s, -7 GGU, -10 SEO

Pavlovi tentokrát chyběl takový důraz, jako na předchozím turnaji a při svém tlačení do soupeře si 
dvakrát naběhnul a další šanci pokračovat v turnaji už nedostal.

57 kg (29 závodníků)
Zemanová Věra 2.místo 4/1

                     - Doros POR 1:0 +s, GS: +s, +10 páka
                     - Nagucheva RUS 1:0 -s, +s, -s, GS: +s, +7 JGK

- Rivero Suarez ESP 10:0 +10 páka
- Oberan CRO 10:0 + 10 JGK
- Shrainer RUS 0:7 -s, +s, -s, -7 kontr UMA

Věrka konečně pochopila, že musí procházet turnajem trpělivě a zápas po zápase. První dvě soupeřky se 
ze začátku jen bránily, ale Věrka zachovala chladnou hlavu, že je nemůže hodit a díky své kondici 
v golden score dominovala. Její výkon se stupňoval a další 2 zápasy ukončila velmi rychle, nejprve na 
zemi a potom na joko gake, když podběhla levý hák. Ve finále šla hodně opatrně proti šikovné Rusce a 
nevyužila tak svojí fyzickou převahu. Jedinou šanci dala soupeřce, když nastoupila na nepřipravené OUG
a ta jí podtočila. Škoda, že podobný kontr na druhou stranu hodnocený nebyl, ale i tak je druhé místo 
skvělý výsledek!!!

63 kg (18 závodníků)
      Zachová Renata 5. m 4/2
                     - Riveiro Mourino ESP 10:0 +s, + 10 KSG

- Kolyadenkova RUS 7:0 +7 SODE, -s
- Favorini ITA 0:1 +s,+s, -s, -s, GS: -s
- Lopez Seoane ESP 10:0 +s, +7 OUG, +10 škrcení
- Spellman GBR 10:0 -s, +10 DAH
- Liluashvili RUS 0:10 -s, -7 GGU, -7 držení

Renča první zápas vyhrála bez problémů, potom šla s nasazenou Ruskou a duel zvládla skvěle takticky, 
když ohlídala nebezpečné útoky, na které skvěle navazovala. Proti Italce vedla na 2 tresty a měla 3 slušné 
šance soupeřku hodit, bohužel ani jednu nedotáhla, a potom přišly drobné chyby v úchopu, za které byla 
trestána a v golden score rozhodla lepší fyzická kondice Italky a přišel třetí trest. V opravách pak Renča 
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2x jednoznačně vyhrála, ale v boji o bronz proti pohyblivé Rusce zaspala na Goshi gurumu a skončila 
v držení.

+78 kg (9 závodníků)
      Paulusová Markéta 1. místo 3/0
                     - Fuseu FRA 10:0 +s, +s, -s, +s
                     - Vukovic CRO 10:0 +s, +s, +s 

- Artamonova RUS 10:0 +s, +s, GS: +s

Markéta pochopila, že se nesmí proti těžším soupeřkám nikam tlačit a využívat svého pohybu a 
nastupovat do chvatů na jistotu. První dva duely vybojovala 3 tresty velmi rychle, když se jí soupeřky 
vlastně ani pořádně nechytly a to v prvním případě takto dokázala řešit levý hák a v druhém pravý. Ve 
finále měla trochu problémy na zemi, ale díky obrovské vůli vyhrát, kterou v loňské sezóně neměla, tak 
se nevzdala, následně trpělivou prací vybojovala 2 tresty a v golden score, kde byla jasně lepší a 2x skoro 
hodila, tak přišel zasloužený 3. trest. Markéta udělala obrovský pokrok především v taktice, a i když 
tentokrát neházela, tak vyhrála s velkým přehledem. TAKÉ ZESÍLILA, ale tam je potřeba pořád pracovat
dál. 

ZÁVĚR:

Turnaj byl možné méně početně obsazený, ale silné země ITA, GER, ISR a hlavně RUS tu měli to 
nejlepší, a proto nebylo jednoduché se prosadit. Výkony našich závodníků mají zlepšující tendenci a 50% 
účast ve finálových blocích považuji za dobrý výsledek, stejně tak jako zápasovou bilanci. Snad na to 
navážeme i za 14 dní v AUT.

Turnajová bilance: 18/9

Zpracoval: Václav Sedmidubský – trenér RDJ
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