
ZPRÁVA TRENÉRA Z EC CADETS ZAGREB 12.-18.2.2015 

Konkurence: 552 závodníků z 27 zemí 
 
Závodníci: 50 kg Binhak Tomáš 
  55 kg Vopat david 
  60 kg Svoboda Ondřej 
  66 kg Vydra Daniel 
  48 kg Zachová Renata 
  52 kg Řeháková Zuzana 
  57 kg Zemanová Věra 
  +70 kg Paulusová Markéta 
 
Trenér: Jaroslav Švec 
 
Výsledky: 
 
50 kg Binhak Tomáš   1.místo  5/0 
(33z.) Dordic  AUT   10 : 0   +5 SMG, +10 UMA 
 Klein  ISR   10 : 0   +5 OSG, +10 osae 
 Ponta  ROM   10 : 0   +10 UMA 
 Khalmatov UKR   10 : 0   +10 zalamovák 
 D Angelo  ITA   10 : 0   +10 páka 
Vynikající výkon podpořený pestrým chvatovým rejstříkem. Tomáš byl oproti všem svým 
soupeřům větší a dokázal toho znamenitě využít.  
  
55 kg   Vopat David                                     bez um.  2/2 
(47z.) Celan  CRO   7 : 0   +5 SON, +7 TNO 
 Falcone ITA   5 : 0   +5 SON, +5 SON 
 Aharon ISR   0 : 10   -s,-s, +s, -10 osae 
 Pongrazc HUN   0 : 10   -s, -10 UMA 
V prvních dvou zápasech, které měl pod kontrolou s přehledem zvítězil, když soupeře vůbec 
do ničeho nepustil a diktoval si temto zápasu. Poté však přišla na řadu síla a David pocítil co 
je to váha 55kg na mezinárodní úrovni. Po domluvě s trenérem zkusí další turnaje ve váze do 
50kg. 
 
60 kg Svoboda Ondřej   bez um.  0/1 
(62z.) Gomez  FRA   0 : 7   +5 OUG, -5 TAO, -7 skaši 
I přes prohru se pral, dokázal proti FRA skórovat a nebyl daleko od výhry. S jeho výkonem 
jsem byl spokojen. 
 
66kg Vydra Daniel    bez um.  1/1 
(82z.) Petrushkin RUS   1 : 0   +s,+s,+s, -s,-s 
 Tchorowski FRA   0 : 10   -s,-s,-s, -10 OUG 



Bohužel tady se to říct nedá, jednoznačně zklamání turnaje. Je možné, že na Dana dolehla tíha 
turnaje (poprvé na turnaji EC), nicméně alibistické předstírání chvatů s Rusem a čekání na 
smrt s Francouzem, tak by se dal charakterizovat jeho výkon. Myslím si, že i on sám z toho 
musel být rozčarovaný, nicméně jedno pozitivum tu je – už to může být jen lepší J 
 
48 kg Zachová Renata   bez um.  1/1 
(31z.) Mlinaric CRO   1 : 0   +5 OUG, +s, -5HRG 
 Maroti  HUN   0 : 5   +s, -s,-s-s, -5 skaši 
Renata má výborné nasazení, kondici a hlavu mladé dívky- někdy si judo plete s pouličním 
zápasem….myšleno tak, že je schopna udělat během 5 vteřin 6 nástupů, bohužel neúčinných. 
Chce to malinko zapracovat na účinnosti osobních technik a taktice. Věřím, že tady to bude 
dobré J 
 
52 kg Řeháková Zuzana   9.místo  2/2 
(31z.) Nagyivan HUN   10 : 0   +10 osae 
 Luciano ITA   10 : 0   +5 SON, +10 žime waza 
 Kajzer  SLO   0 : 10   -5 UMA, -10 UMA 
 Ostrovska BUL   0 : 10   -5 HRG, -10 osae 
Síla a síla a síla jsou ty věci, proč prohrála své zápasy. Hlava někdy podobná jako Renata… 
 
57 kg Zemanová Věra   bez um.  1/1 
(45z.) Valvoi  ROM   10 : 0   +5 OUG, +10 OUG 
 Favorini ITA   0 : 1   +s, -s,-s 
Věrka první zápas s přehledem vyhrála na svůj osobní chvat OUG, ve druhém však v GS 
doslova „umřela“ na tatami. Myslím si, že to není až tak kondicí a osobní trenér ví co má 
dělat. Chtěl bych u této závodnice rozšířit její chvatový rejstřík o aši UMA.  
 
+70kg Paulusová Markéta   1.místo  3/0 
(12z.) Origgi  ITA   10 : 0   +s, +5 TNO, +10 osae 
 Ponty  FRA   7 : 0   +s,+s,+s +5 TNO, +7HRG
 Derouazzi FRA   10 : 0   +5,+5,+5 TNO, +10 osae 
2 ostré boje, 2 cenná vítězství, nasazení jak má být. Občas se na soupeřku věší jak prádlo na 
šňůru, ale to se určitě spraví J 
   
Stručné hodnocení:  
Turnaj byl oproti loňskému roku početně méně obsazen, chyběl východní blok, nicméně svoji 
kvalitu a úroveň měl vysokou. Stravování i ubytování byly na vysoké úrovni, mírným 
nedostatkem bylo přejíždění (cca 25min.) na tréninky. Camp byl výborný, tréninky na dvě 
skupiny a v každé cca 120 závodníků až do úterý odpoledne, středeční ranní trénink byl už 
„navíc“. Všichni naši odešli tréninky v plné palbě a bez zranění. Celkově bych řekl, že 
zaostáváme silově, otázkou v této kategorii je, zda to je přípravou či genetickými 
předpoklady. 
 
Celková zápasová bilance: 15/8  



 
SLÁVA VÍTĚZŮM, ČEST PORAŽENÝM … 
 
Zpracoval: Jaroslav Švec       Zagreb 18.2.2015 
	   	   	  
	  


