
ZPRÁVA TRENÉRA Z MT Brémy U18 21.3.2015 

Konkurence: 399 závodníků ze 17 zemí 
 
Závodníci: 46 kg Svoboda Jan 
  50 kg Vopat Marek, Šatánek David 
  60 kg Klíma Matěj 
  66 kg Vydra Daniel 
  73 kg Švec Pavel, Meško Mikuláš, Houska Jan 
  81 kg Holčapek Jiří, Nesvadba Marek 
  90 kg Rejchrt Matyáš 
 
Trenéři: Jaroslav Švec 
  Libor Štěpánek 
  Tomáš Jeník 
 
Mimo RD: 43 kg Mertl Jan  
 
Výsledky: 
 
46 kg Svoboda Jan    bez um.  0/2 
(24z.) Biedermann GER   0 : 10   +7 KMK, -10 škrcení 
 Bersnak SUI   0 : 10   -10 OSG 
Váha 46kg u nás a v zahraničí je jako nebe a dudy, v prvním zápase Honza hodil krásné 
KMK, ale potom ho soupeři přejeli v kumi kata a byl proti nim bez šance. 
 
50 kg   Vopat David                                     bez um.  0/1 
(52z.) Boelke  GER   0 : 10   +s, +5KMK, -10 škrcení 
Kdyby se opakoval tento zápas ještě 10krát, tak David nemůže prohrát. Nicméně laxní ne-
waza a zřejmě úsměv do kamery po KMK znamenaly po půl minutě rozlučku s turnajem. No 
cement 
 Šatánek David   bez um.  0/1 
 Rinkenbach GER   0 : 10   -10 SMG 
Opět jsme nestíhali silově a kumi kata, soupeř měl zápas bohužel pod kontrolou… 
 
55 kg Binhak Tomáš   5.místo  4/2 
(55z.) Gabler  GER   0 : 1   -s,-s,+s 
 Evars  NED   10 : 0   +5 UMA, +10 osae 
 Koersveld NED   10 : 0   +10 osae 
 Chabert FRA   10 : 0   -s,-s, +10 zalamovák 
 Bianchi BEL   5 : 0   +5 SMG 
 Heeres  NED   0 : 5   -5 HRG (GS) 



Další letošní kvalitní výkon Tomáše, tentokrát o váhu výš do 55kg. V boji o třetí místo si 
troufám tvrdit, že byl lepší a měl přijít trest pro soupeře v GS, nicméně platilo staré známé 
nehodíš – nevyhraješ. 
 
 
60 kg Klíma Matěj    bez um.  0/2 
(48z.) Himmelspach GER   0 : 10   +s, -7 GG, -7 osae 
 Engelen NED   0 . 10   -7 HRG, -5 osae  
I když to opticky může vypadat na výbuch, Matěj se snažil, pral se, nebál se nastoupi do 
chvatu a pokud mu toto zůstane bude to dobré. 
 
66kg Vydra Daniel    bez um.  2/1 
(65z.) Favre  SUI   10 : 0   +5 SON, -5 OUG, +10SON 
 Y.van de Hee NED   7 : 0   +s,-s, +7 SMG 
 Weber  AUT   0 : 10   +7podtočení, -5son,-7UMA 
To co se stalo ve třetím zápase mi hlava nebere…30 sec. před koncem hodit na waza-ari a 
poté dvakrát upadnout a ještě dostat trest to se nemůže stávat. Chce to si víc věřit do chvatů. 
 
73 kg Švec Pavel    bez um.  2/2 
(59z.) Wichmann GER   10 : 0   +s,+s, 10 goši žime 
 Pfirmann GER   5 : 0   +s,-s,+5 KMK 
 Bergmeier GER   0 : 1   -s  
 Kendrick CAN   0 : 10   -s,-s,-5 UMA, -10 TAO 
Pavel měl vyhrát třetí zápas, tam ho rozhodčí s domácím borcem obrali fest, nicméně 
v opravách mu Kanaďan vysvětlil jak se dělá judo. Zrychlit do chvatů…. 
 Houska Jan    bez um.  1/1 
 Glitz  GER   10 : 0   +7 UMA, +7 OUG 
 Van eck NED   0 : 10   -7 TNO, +7 KOG,-s 
Jeden nepřipravený nástup ho stál další postup turnajem, nebál se nastupovat do chvatů což je 
velmi pozitivní. 
 Meško Mikuláš   bez um.  0/1 
 Wittwer SUI   0 : 10   -10 UMA 
Mikuláš zaplatil daň za svůj první větší turnaj, zápas trval cca 20sec. a není co k hodnocení. 
  
81 kg Holčapek Jiří    bez um.  0/1 
(46z.) Schmidt GER   0 : 10   -s, -5 SMG, -10 osae 
Jako jeden z mála si dokáže vybojovat v kumi kata svůj úchop, ale zase než z něj nastoupí tak 
stihne německý důchodce dojet do Chorvatska na dovolenou a zpět… 
 Nesvadba Marek   bez um.  0/1 
 Buth  GER   0 : 7   +s,-s,-s, +5OSG, -7OSGG 
Opět rozhodla síla a soupeř v pozici osoto-osoto Marka přetlačil….   
90 kg Rejchrt Matyáš   7.místo  3/2 
(29z.) Nico  GER   7 : 0   +7 SON, +5 KMK 
 Kalsbeek NED   5 : 0   +7podtočení,+5KMK,-7SM 



 Zorn  GER   0 : 10   -7 OGO, -10 osae 
 Zalaiskalns LAT   10 : 0   +s,+s,+s,+s 
 Kmieliaskas LIT   0 : 10   -s,-s,-s +7KMK,-10HRG 
Matyáš dokáže skórovat chvaty SON a KMK, které má ostré. Chybí mi trošku kondice, 
v zápasech, které šly po sobě významně ubývala. Dále se musíme vypořádat v kumi kata 
s tím, že většina soupeřů je vyšší nežli on. 
 
   
Stručné hodnocení:  
Jak již bylo zmíněno, zaostali jsme v kumi kata, nicméně co mne mrzelo ještě víc bylo, že 
jsme ve třech důležitých zápasech nedokázali udržet vedení na waza-ari. Tomáš Binhak byl 
medaili velmi blízko, přijdou však i důležitější závody. Zůstali jsme na kemp, který byl velmi 
kvalitně obsazen a kluci si pěkně mákli. Stínem turnaje je natažení vazů Matyáše Rejchrta. 
 
Celková zápasová bilance: 12/17 
 
Kompletní výsledky na www.mastersbremen.com 
 
PŘÍŠTĚ JDEME NA MEDAILE J 
 
Zpracoval: Jaroslav Švec       Brno 27.3.2015 
	   	   	  
	  


