
ZPRÁVA TRENÉRA Z EYOF CADETS 2015 Tbilisi GEO 28.7.-1.8.2015 

Konkurence: 305 závodníků ze 45 zemí   (175 chlapců/130 dívek) 
 
Závodníci: 50 kg Vopat David 
  55 kg Binhak Tomáš 
  48 kg Beranová Denisa 
  52 kg Řeháková Zuzana 
  57 kg Zemanová Věra 
  + 70 kg Paulusová Markéta 
 
Trenéři: Červín Václav 
  Švec Jaroslav   
 
Rozhodčí: Šimčák Marek  
 
Výsledky: 
 
50 kg   Vopat David                                     5.místo  2/2 
(15z.) Bayramli AZE   10 : 0   -5 sasae,-7OUG,+10 držení 
 Atanasov BUL     7 : 0   +š,+5SEO,+š,+7UMS,+š,-š 
 D Angelo ITA     0 : 10   -10 SEO 
 Kakhniashvili GEO     0 : 7   +š,-5sasae,-7 zalamovák 
 
5.místo je pěkným výsledkem. Dokázal porazit silného soupeře z AZE, kdy sice celý zápas 
vysoko prohrával, ale v poslední minutě krásným přechodem do držení zvítězil. Bulhara ve 
čtvrtfinále suverénně „přejel“. Na zkušenější soupeře v bojích o medaile však nestačil. 
  
  
55 kg  Binhak Tomáš   bez um.  1/1 
(20z.) Zournatzidis GRE   1 : 0   +s,+s,+s 
 Samotug UKR   0 : 10   -7zalamovák,-5držení, 
         +7 OGO,+5 SUG,-7UMS 
 
S přechodem do vyšší váh.kategorie se Tomáš vyrovnal s přehledem. V prvním utkání 
dobrým úchopem „vyautoval“ soupeře z GRE. Proti nasazenému UKR začal s mírným 
respektem a v půlce zápasu vysoko prohrával (7,5). Pak zabral a krásnými hody utkání 
srovnal. Ve snaze svrhnout vítězství na svou stranu byl po nedotaženém útoku okontrován.   
Oproti ME měl jeho výkon „šťávu“ – bojoval. 
 
48 kg  Beranová Denisa   7.místo  1/2 
(18 z.) Tabellion FRA   0 : 10   -7 sode ,7 sode (s gongem) 
 Stangar SLO   10 : 0   soupeřka nenastoupila 
 Kipshidze GEO   0 : 10   -10 goši žime 



S pozdější vítězkou Denisa vybojovala celé utkání. V opravách se k ní přiklonilo štěstí, když 
nenastoupila nasazená 1.ze SLO. Pak se však připravila o možnost bojovat o medaili, když 
zaspala při přechodu do boje na zemi a byla uškrcena. Denisa startovala z pozice náhradnice, 
kdy musela oproti přípravě, shodit o váhu níže. Rozhodně ostudu neudělala. 
 
 
52 kg Řeháková Zuzana   5.místo  4/2 
(22z.) Raciu  ROU   10 : 0   +10 OGO (6 sec.) 
 Esteo Linne ESP   1 : 0   +š,-š,+š 
 Ibragimova RUS   0 : 10   -10 páka 
 Ivkovič SRB   10 : 0   +5 SMK,+10 držení 
 Rotari  MDA   10 : 0   -5 OGO,+5 OGO,+10páka 
 Korkmaz TUR   0 : 5   -š,- 5 UMA,+š,+š 
 
Zuzka byla velmi dobře připravená a 5.místo je jejím velkým úspěchem, který odpovídá jejím 
možnostem. V cestě za tímto umístěním porazila velmi kvalitní soupeřky, včetně nasazené ESP. 
Předváděla moderní útočné agresivní judo a hodila nejrychlejší ipon soutěže. 

 

57 kg Zemanová Věra   9.místo  1/2 
(24z.) Liparteliani GEO   0 : 5   +š,+š,-5TNO,-5 drž,-5OGO 
 Fejzula  MKD   5 : 0   +š,+5 OUG,-š,-š 
 Nagucheva RUS   0 : 10   -š, -10 držení s gongem
  
 
Věrka předvedla svůj standardní výkon. Nic víc, nic míň. V zápase s GEO, který měla velmi dobře 
rozjetý (2xš), bohužel nevydržela vysoké tempo a po půlce začala ztrácet a prohrála. Soupeřku z MKD 
zkušeně porazila technikou OUG. S RUS bojovala, ale Ruska dobrou a agresivní kumikatou Věrku 
„ničila“ a vedení šido udržela až do konce, kdy s gongem ještě nasadila držení. 

   
 
+70kg Paulusová Markéta   3.místo  2/1 
(15z.) Hoeelwart AUT   10 : 0   +š, +10 UMA 
 Calagreti ITA   0 : 10   -s, -10TNO 
 Stoyanova BUL   7 : 0   +s,+7 UMa 
  
Konečně medaile z vrcholné akce ! Gratulujeme ! 
Markéta jako nasazená 1. měla 1.kolo volné. Ve druhém kole s AUT rozhodla až v samém 
závěru. V semifinále po nedůrazném nástupu „upadla“ a zbyl jen boj o bronz. Zmobilizovala 
síly – bojovala a v poslední minutě skórovala učimatou. Vedení už uhájila a mohli jsme 
slavit… Po vydařené sezóně byla medaile z vrcholné akce odměnou. 
 
Za všechny členy RDD bychom chtěli poděkovat osobním trenérům, kteří se výraznou 
měrou podíleli na přípravě závodníků, sparingům, kteří byli k dispozici na přípravu 



reprezentantů a JC Liberec za výborné podmínky při závěrečném soustředění před 
EYOF. 
 
  
  
Zpracovali:  Václav Červín a Jaroslav Švec   Tbilisi GEO  1.8.2015 
	   	   	  
	  


