
ZPRÁVA TRENÉRA Z EC CADETS Fuengirola - ESP 13.-17.3.2015 

Konkurence: 226 (127/99) závodníků z 18 zemí 
 
Závodníci: 50 kg Binhak Tomáš 
  50 kg Vopat David 
  90 kg Rejchrt Matyáš 
  52 kg Řeháková Zuzana 
  70 kg Hájková Petra 
  +70 kg Paulusová Markéta 
 
Trenér: Červín  Václav 
 
Výsledky: 
 
50 kg Binhak Tomáš   1.místo  4/0 
(24z.) Wales  GBR    1  : 0   -š,+š,+š,+š,-š 
 Lapukhin RUS   10 : 0   +5 OSG, +10 páka 
 Clergent FRA    5  : 0   -š,+š  GS: +5 UMS 
 Vassallo FRA   10 : 0   -š,-š,+š,+10 TNO 
Výborný bojovný výkon. Tomáš byl oproti všem svým soupeřům větší a dokázal toho 
znamenitě využít v úchopu. V rozhodující chvíli vždy dokázal „zabrat“. 
  
50 kg   Vopat David                                     5.místo  4/2 
(24z.) Moreira POR     7 : 0   -š,+7 UMS,+š,+5 SON 
 Menaged ISR   10 : 0   +š,-š,+š,-5 SON,-š,+š, 

-5 OUG,+ š 
 Vassallo FRA     0 : 1   +š,-š,+š,-š,+š,-š GS:-š 
 Alip  GBR   10 : 0   +10 osae 
 Christensen DEN     7 : 0   +š,-š,+7 SON 
            Clergent FRA     0 : 7   -7 SON,+š 
David podal velmi pěkný výkon. Obě prohraná utkání prohrál velmi smolně, když v prvním 
případě chtěl soupeře ve 3.minutě prodloužení „dorazit“ (měl znatelně navrch), bez vychýlení 
klekl – a prohrál…  V boji o bronz soupeř nastoupil neúčinně na SON, David zablokoval, 
osedlal a přešel do ne wazy – rozhodčí však ukázal wazari… David však musí zlepšit boj o 
úchop a lépe kombinovat. Je potřeba také zlepšit taktiku ! 
 
90 kg Rejchrt  Matyáš   bez um.  0/1 
(12z.) Mair  GBR   0 : 10   -š,+5 KUG,-š,-10 osae 
Matyáš se během svého jediného utkání nedokázal vymanit z levého háku soupeře. I přesto 
dokázal skórovat, ale působil velmi pasivně. V polovině utkání mu došly síly - „lehnul“ si do 
držení a bylo po zápase. 
 
  



 
52 kg Řeháková Zuzana   7.místo  2/2 
(19z.) Anderson GBR   10 : 0   +š,+5 sode,-š,+10 SMK 
 Kachnička POL     0 : 5   - 5 SMK,+š 
 Hewitt  GBR   10 : 0   +7 DAB,+10 osae 
 Primo  ISR     0 : 10   -7 UMS, -10 osae 
Bojovala, mnohdy však útočila bezhlavě – bez přípravy. Také pohybu bylo někdy až příliš… 
Nástupy často na dálku a bez vychýlení. Úžasné odhodlání a chuť na sobě pracovat. Jen tak 
dál ! 
 
70 kg Hájková  Petra   5.místo  2/2 
(12z.) Garcia  Izquierdo ESP  10 : 0   +7 HRG, +10 kesa g. 
 Santamaria Garcia ESP    5 : 0   +5 sumi g.,-š 
 Ludford  GBR    0 : 10   -10 goši žime 
 Mvondo  FRA    0 : 10   -10 OUG 
Petra svá dvě první utkání „zlomila“ až v závěru. Ačkoli dostávala lekci z kumi katy, tak 
dokázala skórovat. V semifinále měla mírně navrch a soupeřku dostala do škrcení, ta jen stěží 
unikla. Petra místo přerušení, zůstala ležet, a soupeřka jí škrcení oplatila, ale účinně ! V boji o 
bronz dostala opět „nafackováno“ a upadla na OUG. Musí značně přiostřit v boji o úchop. 
 
+70kg Paulusová Markéta   1.místo  3/0 
(11z.) Travieso Socorro  ESP  10 : 0   +10 DAB 
 Indie   GBR  10 : 0   +s,+7 UMA,+š,+10 osae
 Hershko  ISR    5 : 0   -š,+5 osoto,-š,+š,-š 
Další zlatá ! Výborně, ale… Je potřeba zlepšit kumi katu a taktiku (zejména v závěru utkání). 
Lépe vychylovat a nepouštět ruce. Jinak je super, že Markéta dělá chvaty stejně účinně na obě 
strany. 
   
Stručné hodnocení:  
Turnaj byl slušně obsazen. Velmi početné byly zejména výpravy GBR,ISR,FRA a domácích 
ESP. Naši obstáli, ale nadřeli se. Všechna utkání (krom 1.kola Markéty) byla velmi 
vyrovnaná. Stravování i ubytování byly na vysoké úrovni. Organizace soutěže dobrá. Na 
kempu zůstalo cca 150 závodníků, dobrý sparing. Jediným nedostatkem byl nepořádek v hale, 
a to zejména během kempu. Tatami bylo „vytřeno“ kimony závodníků při rozcvičce… 
 
 
Celková zápasová bilance: 15/7  
 
 
Zpracoval: Václav Červín      Litoměřice 19.3.2015 
	   	   	  
	  


