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

 

Zpráva trenéra z EC Cluj - Napoca  (ROU) – U18  
 
Datum konání:  7. – 13. 5. 2015 
 
Konkurence:   Dorostenci: 292 závodníků, dorostenky: 192, celkem 28 států. 

(BLR, BIH, BUL, CAN, CRO, CYP, FIN, GEO, GER, GBR, HUN, ISR 
  ITA, LIE, LUX, MKD, MDA, MNE, POL, ROU, RUS, SRB, SVK, SLO 
  TJK, TUR, UKR) 

 
Závodnicí:  R. Zachová, D. Beranová, Z. Řeháková, V. Zemanová, P. Hájková, D. Vopat, 
 D. Šatánek, K. Reiniš, D. Vydra, M. Rejchrt 
 
Trenéři:  Jaroslav Švec, Václav Červín, David Lorenc 
 
DOROSTENKY: 
 
48 kg (25 účastnic) 
     Zachová Renata              bez um.    1/1 
 - Brletic CRO      5:0 +š, +5 HRG, -š 
 - Vukovic SRB       0:1 -š,-š 
Renata v prvním utkání bez problému udržela takticky svůj náskok s CRO. V druhém utkání nebyla 
schopna nastoupit. Silnější SRB ji zmačkala jak papír. Je potřeba zesílit.  
 
 52 kg (27 účastnic) 
Řeháková Zuzana 5.místo     4/2 

            - Kis HUN      7:0 -š,+š,-š, +5 SMK, +7 KOG 
  - Vrancean MDA    10:0 +7 KOG, +10 KOG 
  - Ianchuk UKR     10:0 -5 KUG, +š,+7 OUG, +š, +7 SMK 
  - Korkmaz TUR        0:5 -š,-š-, -5 SON, -š,+š 
  - Primo ISR       10:0 -š, +5 KOG, +10 držení 
  - Topolovec CRO       0:7 -5 SON, +š, -7 SMK, -š, +š 

Zuzka se první tři zápasy prala výborně. Předváděla své agresivní judo a z toho velmi těžila. Ve 
čtvrtfinále se nedokázala prosadit do svého úchopu s pozdější vítězkou. Podobný vývoj byl i v boji o 
bronz. Přes dlouhé ruce Chorvatky se Zuzka  prakticky za celý zápas nechytla. Přesto páté místo lze 
hodnotit jako slušný výsledek. 
       
      Beranová Denisa              bez um.    0/1 
 - Vroblevska UKR        0:10 -10 škrcení 
Denisa měla v postoji převahu, na zemi tragédie, malý důraz, chybí  tvrdost. 
  
 
 

 

ČESKÝ SVAZ JUDO 
CZECH JUDO FEDERATION                  

tel.:       +420 -233 355 280 
fax:       +420 -257 214 265 
E-mail:   sejudo@cstv.cz 
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 57 kg (40 účastnic) 
Zemanová Věra  3. místo  4/1 
 
                - Czerlau      ROU 10:0         + 7 HRG, +7 držení 

- Unlu               TUR      10:0 -š, +š,+š, +7 skaši, +š,-š, +7 OUG  
- Favorini ITA        10:0 +7 OUG, +5 skaši, +10 páka 
- Liparteliani GEO        0:10 -5 KSK, +š, -10 UMA 
- Tchanturia GEO      10:0 +š,-š, +10 OU 

Věrka je neskutečná bojovnice. Pere se jak lvice, kolikrát do úplného vyčerpání. Pokud se chytne vzadu 
za pásek je velmi nebezpečná, téměř stoprocentní. Dobře funguje HRG, nebo OUG. Pro Věrku druhá 
medaile z EP. Super výsledek!!! Jen tak dál… 
 
 
70 kg (25 účastnic) 
      Hájková Petra                 bez um.       1/1 
                     - Tamas ROU        10:0 +š, +10 UMA 
                     - Borisova BUL   0:10 +š.-š, -10 páka 
Petra si vybojuje dominantní a lepší úchop než soupeřky, ale bohužel než nastoupí, tak byl dojel vlak 
z Prahy do Vladivostoku. Chce to větší agresivitu. 
 
DOROSTENCI: 
 
50 kg (35 účastníků) 
      Vopat David                      2.místo 4/1 
 - Alip GBR 10:0 +š,+š,-š,+10 SON 
 - Vrabie ROU 10:0 +š, +10 TOS 
 - Comanita ROU 10:0 +7 KUG, +š, -š, +š, +7skaši 
 - Atanasov BUL   5:0 +5 TNG,+š,-š 
 - Luncan ROU   0:10 -š,-10 páka 
David se až do finále pral skvěle. Touha na první medaili z EP byla obrovská a to se odrazilo i na žíněnce. 
Takticky se pral výborně a téměř bez chyb. Finále bylo, ale špatné. Nahecovaný Rumun sfoukl Davida 
jak svíčku. Možná už přišlo uspokojení, že má medaili. David začal velmi vlažně a Rumun toho zcela 
využil a po krátké době inkasoval shido a následně byl upáčený. Doufejme, že se z těchto chyb poučí. 
Jinak velká gratulace k zasloužené medaili !!! 
 
       Šatánek David                  bez um. 0/1 
 - Marian MDA 0:5 +š, -š, -5 KOG  v GS 
David neměl svůj den a na žíněnce nic nepředvedl, spíše bránil a čekal na chybu soupeře a to se mu 
vymstilo v GS. 
 
60 kg (47 účastníků) 
     Reiniš Kristián                   9.místo 2/2 
 - Mudura ROU 10:0 +š,-š, +5 UMA, +5 STG, +7 OUG 
 - Mahmoud CAN 10:0 +š, +10 UMA 
 - Kozma HUN   0:10 +š.-š, -10 SON 
 - Mushalov UKR   0:10 -š, -7 STA, +7 UWA, -7 KUG 
Kristián má velmi dobrý chvatový rejstřík a technicky je na tom asi z našich reprezentantů nejlépe. 
V každém zápase házel na jiný chvat. Myslím si, že má navíc, než na deváté místo. S Maďarem to lehce 
podcenil a na chvilku se přestal prát a hned ulítnul. V zápase s Ukrajince měl určitě vyhrát, protože mu 
neuznali jasné wazari. Trošku smůla… 
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66 kg (53 účastníků) 
     Vydra Daniel                     bez um. 0/1 
 - Jora MDA 0:7 +š, +5 TOS, +5 UWA, -š, -7 HRG 
Danek měl v prvním zápase rozhodně vyhrát. Vedl na 2 yuka. Nezvládl ho takticky, půl minuty do konce 
pomohl svým pohybem do směru soupeře a ten toho využil. Stačilo se prát jen o úchop. 
 
90 kg (23 účastníků) 
     Rejchrt Matyáš                  bez um.   0/1  
 - Scwendinger  LIE 0:10 +7 UMK, -š,-š, -7 TNO, -7 držení 
Rychle vedení na wazari a potom zkrat. Matyáš se vrátil z chvatu a soupeř ho jen zalomil rovnou do 
držení. Velmi dobrý los. Jeho soupeř se pak pral o placku. 
 
  
 
Závěr: Kemp se pořadatelům moc nepovedl. Na prvním tréninku jsme trénovali v hale podobné 

jako je na Folimance a byl spojený kluci a holky dohromady. Jenže tam bylo cca 300 
závodníků. Nebyly tam žádné okna , ani klimatizace. Velmi vlhký vzduch a ze stropu 
kapala voda , jak se vše vypařovalo. Takže z tatami byl po chvíli třeboňský rybník a hrozně 
to klouzalo. Další tréninky už byly rozděleny na kluky a holky zvlášť, ale kluziště bylo 
nadále, až v úterý přestěhovali žíněnku do větší dýchatelné haly.  

 
 

 
Turnajová bilance: 16/12 
 
 
 
V Cluji – Napoca 12. 5. 2015       David Lorenc – asistent RDD 


