
Zpráva trenéra z EC dorostu 
European Cadet Cup 

Kyjev 
2.-3.4.2011 

 
Účast:  356 závodníků ze 17 zemí. 112 dívek a 244 chlapců. 
 
Vedoucí akce: Radislav Borbély 
 
 
DOROSTENKY 
   
48 kg Holčáková Marie  0/1  bez um.   16 účastnic 

- Prymak  /UKR/  10:0   -5 UMA, 5 kontr UMA, -10UMA 
 

Maruška pouštěla soupeřčinu levou ruku na záda a chodila do jejího směru. Je pravda, že jednou 
dokázala UMA hezky zakontrovat. Soupeřka však byla tímto chvatem velmi nebezpečná. To se ukázalo 
v dalších nástupech UKR. Jeden z nich skončil iponem. 
 
52 kg Merklová Sabina  2/2  5.místo   19 účastnic 

- Rajcic  /CRO/  10:0 -S, 10 TNO 
- Syrovatska /UKR/  0:10 -5 TGU, -5 TGU, -10 Hansoku 
- Skopych  /UKR/  10:0 5 OUG, 7 OUG, 7 YSG 
- Florian  /ROU/  0:10 -10 TNO (reakce zepředu dozadu) 

 
V prvním zápase Sabina využila reakce soupeřky a krásně ji hodila na TNO. V zápase s pozdější 

vítězkou turnaje se předháněly v nástupech. Syrovatska útočila z křížového nástupu TGU. V jednu chvíli se 
pokusila Sabina ve změti chvatů využít stejné techniky. Po poradě rozhodčí však rozhodli že ze strany UKR 
nešlo o křížový úchop a Sabina byla diskvalifikována. V opravách hezky přejela Skopych. V boji o 3.místo 
prohrála s vynikající ROU. Ta všechny své předchozí vítězné zápasy vyhrála na UMA. Tu také hned 
z prvního nástupu naznačila na Sabinu, využila její rekce a hodila ji na TNO. 
 
Další 

Po příjezdu jsme doufali, že se holky budou moci převážit. Na hotelu RUS kde probíhala akreditace 
ani na hotelu Bakkara, kde byli ubytováni všichni zahraniční závodníci, však váha nebyla k dispozici. 
Sportovní hala byla poměrně daleko od místa ubytování a jedině tam bylo možné se převážit. Na trénink 
odjížděl bus jen v 17.00. Nás však přivezli na hotel v 17.15. a tento bus jsme již nestihli. Další nejel. Čas 
tréninku byl 17.30-19.30 hod. Na losování které probíhalo v hotelu RUS, odjížděl bus v 18.00. Na převážení 
jsme si kolem 21 hod tedy museli vzít taxi. Domnívám se, že na turnajích takovéto úrovně by již měly být 
váhy na hotelech účastníků k dispozici. 

Vážení se konalo ve dvou malých místnostech, kam mohli max. 2 závodníci za sebou. Všichni 
závodníci včetně dívek se tísnili ve spodním prádle při čekání na váhu v jedné místnosti cca 6x6 metrů. Toto 
bylo opravdu nevhodné.  

VT se zúčastnilo mnoho chlapců ale nepříliš mnoho dívek. Tréninky dívek a chlapců probíhali v jiné 
časy. Na prvním tréninku bylo asi 100 dívek včetně UKR RDJ. Tento počet však klesal a na úterním 
odpoledním tréninku již bylo dívek jen asi 50. UKR nebyly pod příliš přísným dozorem a jejich chuť se 
poprat byla mizerná. Ještě se čertily, že se naše holky chtějí řezat. 

 

Zpracovali: Radislav Borbély 


