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

Zpráva trenéra z     MEJ Sofia 2018 (BUL)   

Datum konání: 13. – 16. 9. 2018

Konkurence:  406 závodníků, 42 států.

Závodníci: 60 kg Vopat David, 66 kg Binhak Tomáš, 73 kg Bydžovský Adam, 
57 kg Zemanová Věra, 63 kg Zachová Renata, +78 kg Paulusová Markéta

Trenér: Sedmidubský Václav

 60 kg (24 závodníků)

Vopat David bez um.  0/1

                - Saha FIN 0:7                  -s, +s, -s, -7 SCG

David byl oproti soupeři pomalejší v kumikatě a nechával se předcházet do chvatů. V závěru udělal krok 
do soupeře a byl potrestán. Chyběla větší bojovnost a agresivita, jeden pořádný nástup do SEO za celý 
zápas je málo.

66 kg (29 závodníků)

       Binhak Tomáš bez um. 0/1
                     

- Chopanov RUS 0:1 - s, GS: - 7 SASAE
                     
Tomáš kromě první zteče šel velmi dobře takticky a nebezpečného Rusa si hlídal, bylo sice težké dostat 
se do útoku, ale ve zlatém skóre začal soupeř slábnout a Tomáš chtěl utkání rozhodnout. Bohužel to bylo 
příliš brzo, protože Rus dokázal utéci z OSG a kontroval pře SASAE na wazari. Přes to se jednalo o velmi
dobrý výkon, protože soupeř se poté bez větších problémů dostal až do finále…chyběla jen malinko větší 
trpělivost.

73 kg (33 závodníků)

       Bydžovský Adam  9. m. 1/1
                     

- Kalisterski BUL 7:0 - s,+ 7 kontr SEO
- Umayev BEL 0:7 -s, -7 SODE

Adam začal až moc opatrně, ale přes to měl úvodní duel pod kontrolou. Druhý zápas s favorizovaným 
BEL skvěle plnil taktické pokyny a byl jasně lepší, měl i dobré útoky, ale bohužel na tatami 2 se skoro 
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netrestalo, a tak evidentní stahování a vyhýbání se boji Belgičanovi procházelo. Za celý zápas Adam 
prohrál 2 zteče v kumikatě, bohužel tu druhou, krátce před koncem BEL potrestal.

57 kg (36 závodníků)
      Zemanová Věra 7. m. 2/2
                     - Mercan TUR 10:0 +7, + 10 držení

- Loxha KOS 10:0 -s, +7 OUG, 10 držení
- Perišič SRB 0:1 +s, -7 TAO, +7 JKG, GS: -7 kontr OGO
- Cornelisse NED 0:1 +s, +s, -s GS: -10 škrcení

                     
Věrka předváděla velmi dobré judo a první 2 kola přešla s naprostým přehledem, a to se jednalo o velmi 
dobré soupeřky, které zdobí medaile z Evropských pohárů. Ve čtvrtfinále upadla na wazari, ale následně 
získala velkou převahu, srovnala, a poté byla neustále aktivní. Bohužel soupeřka, která se jen bránila a 
utíkala do evidentních fals ataků a přechodů na zem rovnou z postoje, nebyla trestána a ve zlatém skóre 
předvedla jediný kontr – toť pozitivní judo. Asi 15 min. na to šla Věrka opravy se silnou NED, do které se
pustila, vedla na 2 tresty, ale soupeřka šla chytře a na ten třetí si dávala velký pozor. Ve zlatém skóre 
přeci jen Věrce docházely síly, a i když se snažila být aktivní, tak už nebyla tolik nebezpečná a po dvou 
minutách neuhlídala škrcení. 
Přes to velmi dobrý výkon a Věrka ukázala, že patří již stabilně do té nejužší Evropské špičky.

-63 kg (23 závodníků)
      
Zachová Renata bez um. 0/1
                     - Olsen DEN 0:1 -s, -s, GS: -s

                     
Velmi taktické utkání, kde se obě soupeřky dobře znali, Dánka měl přeci jen více nástupů a přicházely 
tresty, ale hrozily obě judistky. Ve zlatém skóre předvedla Renča krásný zalamovák a chybělo opravdu 
malinko, aby byla technika hodnocená. Chvíli po tom, ve snaze utkání rozhodnout přišel třetí trest za 
stahování. I Renča předvedla, že je naprosto rovnocennou soupeřkou nasazené dvojce, ale tento den 
bohužel dál neprošla.

+78 kg (18 závodníků)
      
Paulusová Markéta bez um. 0/1
                     - Swiatkiewicz POL 0:7 +s, - 7 TNO

Markéta od začátku působila hodně pomalým dojmem a byla čitelná. Soupeřka se nikam netlačila, a když 
bylo potřeba, tak do bez nápadu tlačící Markéty, vždy dokázala nastoupit a tím předešla potrestání. 
Utkání rozhodl jeden povedený kontr v úvodu.

Soutěž Týmů: 9.m. 1/2

CZE-UKR 5:4

+Vopat, Zemanová, Zachová, Paulusová, Zachová
- 48, Bydžovský, Mouzaev, Rejchrt

CZE-NED 1:5

+Bydžovský
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- 48, Vopat, Zemanová, Zachová, Mouzaev

CZE-POR 4:5

+Zemanová, Bydžovský, Zachová, Rejchrt
- 48, Vopat, Mouzaev, Paulusová, Rejchcrt

V týmové soutěži se konečně probudil David Vopat a předvedl velmi pěkné výkony, na které navázaly i 
bojovnice Věrka s Renatou. Asi nejlepší výkon v týmech podal Adam, který dokázal porazit vícemistra 
Evropy a prezentoval se velmi kvalitním výkonem. Za zmínku stojí i parádní zápas Matyho Rejchrta, 
který svým hodem poslal tým do prodloužení s Portugalskem, kde ho vylosovali znovu, ale už to 
nezopakoval.  Naproti tomu v nevýrazných výkonech pokračovala Markéta a Achmed, který se trápil 
s bolavými zády a nepředvedl prakticky nic.

ZÁVĚR:

Vystoupení na ME se nám výsledkově nepovedlo, očekávání bylo mnohem větší, přes to jsme měli 
mnoho velmi vyrovnaných zápasů s Evropskou špičkou, kde jsme prohráli v GS nebo úplně v závěru, a 
proto věřím, že tento tým by mohl být dobrým příslibem do budoucna. Zklamáním byly výkony Markéty 
a nevýrazného Davida, který to napravil alespoň v týmech. Výkony ostatních závodníků bych hodnotil 
jako velmi dobré – ale výsledek nebyl.

Turnajová bilance: jednotlivci 3/7, celkově 13/21

Zpracoval: Václav Sedmidubský – trenér RDJ
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