
ZPRÁVA TRENÉRA z European cup top ranking Cetniewo – 24. - 25. 7. 2010
_______________________________________________________________________________________

Konkurence:  224 závodníků a 123 závodnic z 21 států
(BLR, EST, LAT, BEL, GER, RUS, LTU, KAZ, AZE, UKR, NED, FRA, SWE, GBR  atd…)¨

Trenér a vedoucí výpravy: David Lorenc

Závodníci:
60 kg  Michal Tománek, Jakub Habán
66 kg  Robert Pospíšil, Luboš Holčák
81 kg  Ivan Petr, Tomáš Knápek
63 kg  Leona Kubíková
70 kg  Iveta Bláhová

60 kg Tománek Michal bez um. 0/1
(32 z.) Golus POL  0 : 7 - 5 SON. -7 SON

Habán Jakub bez um. 0/1
Wydrzynski POL  0 : 10 +5 YGU, -s, - 5 SON, -7 SON, - 7 SON

66 kg Pospíšil Robert bez um. 0/1
(31 z.) Gourlay SWE  0 : 5 - shido, - shido

Holčák Luboš bez um. 0/1
Banascek POL 0 : 1 GS 0: 3 na praporky

81 kg Petr Ivan      bez um.             0/2
(34 z.) Lisowski POL   0 : 10 -7 UMA, -7 OUG

Galyayev UKR   0 : 10 -10 UMA

Knápek Tomáš9. místo 2/2
Kurkiewicz POL   10 : 0 - 3x shido, +7 YGU, +7 YGU
Grygorenko UKR     0 : 10 -7 STG, - 7 STG
Jofe LAT   10 : 0 - 5 SUG, +10 kontr UMA
Henrion FRA     0 : 5 - 5 SON

63 kg Kubíková Leona bez um. 0/1
(26 z.) Brysz POL  0 : 1 GS 1:2 na praporky

70 kg Bláhová Iveta bez um. 0/2
 (22) Sultan KAZ  0 : 5 - 7 SMK, + 7 SMK, v GS - 5 SMK

Tracz POL  0 : 5 - 5 OUG



Stručné hodnocení:
M. Tománek – Pokud se Michal nedržel oběma rukama, padal na SON. Svými technikami soupeře neohrožoval.
J. Habán – Dostal příležitost jako nejlepší dorostenec. V úvodu zápasu si Kuba nevedl vůbec špatně , dokázal soupeři 
oběhnout SON a skórovat. Potom si už zkušený polský závodník kontry pohlídal a házel pouze on. 
R. Pospíšil – Robert zaspal začátek zápasu a byl trestán (2x shido). Začal se prát a ohrožovat soupeře až v  poslední minutě, 
bohužel to už nestačilo.
L. Holčák – Myslím si, že Luboš polského závodníka měl určitě porazit, celý zápas byl aktivnější, ale Lubošovi odešly  
ruce. Dobře nastupoval, ale ruce měl za sebou a netáhly. 
T. Knápek – Jediný náš závodník, který dokázal vyhrát alespoň dva zápasy. V prvním zápase s Polákem Tomáš působil 
velmi ospalým dojmem, jako by se ani nechtěl prát a stále vyčkával na tu nejlepší příležitost nastoupit. Odměnou mu byla 
tři shida. Když už šlo do tuhého, tak Tomáš zabral a dvakrát kontroval soupeřovu techniku. Druhé utkání nemělo dlouhé 
trvání. Ukrajinec dvakrát nastoupil a byly z toho dvě wazari. V opravách opět ospalý rozjezd, ale vše napravil kontrem na 
UMA. Ve čtvrtém boji svedl Tomáš vyrovnanou partii s Francouzem. Rozhodla sporná situace. Francouz nastoupil na SON, 
zhroutil se do parteru, Tomáš obíhal a snažil se o kontr, ale skončil pod ním, Francouz ho zalehl a rozhodčí hodnotí yukem.  
Konec nadějí na lepší umístění.
I. Petr -  V prvním zápase se Ivan nedokázal prosadit do svého úchopu, snažil se pouze kontrovat. Nakonec se hodil sám 
při snaze o kontra chvat. V opravách spadl hned v úvodu s Ukrajincem na UMA.
L. Kubíková – Lea neměla svůj den. Chvaty byly velmi pomalé a čitelné. Po většinu zápasu spíše bránila. Není divu, že  
prohrála na praporky.
I. Bláhová – Hned v úvodu utkání spadla se soupeřkou z Kazachstánu na zátočku na wazari. Iveta se však nevzdávala, 
začala se rvát jako o život a půl minuty před koncem srovnala. Bohužel v  GS opět padá na stejný chvat. V druhém zápase 
se vůbec neprosadila přes dlouhou Polku. Polka nasadila Ivetě dvě traverzy na ramena a bylo hotovo.   

Celková bilance našich zápasů : 2/11

Kemp byl velmi kvalitní, zúčastnila se většina zemí, které startovaly na turnaji. Tréninky byly rozděleny. První trénink 
měla vždy děvčata a následoval trénink chlapců. Naši závodníci a závodnice absolvovali kemp bez větších problémů.

Zpracoval: David Lorenc
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