
ZPRÁVA TRENÉRA Z     ECC FOLLONICA 11. – 12.2.2017

Konkurence: 325 závodníků a 184 závodnic z 27 zemí

Závodníci: 66 kg Pochop Daniel, Musil Radomír
73 kg Meško Mikuláš
81 kg Vlček Zbyněk
52 kg Třináctá Anna
57 kg Janiczková Zuzana
70 kg Martínková Adéla

Trenér: Jaroslav Švec

Výsledky:

66 kg Pochop Daniel bez um. 0/1
(58z.) Otvos HUN 0 : 10 +7 OGO, -10 Hansocu
Dan se pral dobře a jako jeden z mála agresivně, soupeře hodil na krásný chvat. Poté však 
(možná zbytečně) nastoupil do UMA, soupeř byl připraven, dovedl Dana na hlavu a 
následovalo HMK – škoda, tady jsme měli na vítězství…

            Musil Radomír                                 bez um. 0/1
Juhasz HUN 0 : 10 -7 TAO, -10 OGO

… a tady bohužel ne  Ráďa zaplatil nováčkovskou daň a od svého soupeře se nechal tzv. 
přejet. Maďar byl silovější i technicky lépe vybavený – nicméně máme to za sebou a příště to 
už může být jen lepší 

73 kg Meško Mikuláš 7.místo 3/2
(43z.) Agaian RUS 0 : 7 -7 TAO

Burrascano ITA 7 : 0 +7 SODE, +7 SON
Stark GER 7 : 0 +7 KOG(2x), +7 SON
Mecilosek SLO 10 : 0 +10 OUG
Bedel ITA 0 : 10 +s, -10 skaši

Pěkný výkon, těsná prohra s Rusem v prvním zápase, kdy jej měl 3x v UMA „na lopatě“ ale 
soupeř se vždy akrobaticky ubránil. Poté 3x výhra v těsně za sebou jdoucích zápasech 
v opravách a na závěr ostrá, exkluzivní, švihová UMA – bohužel Ital nádherně zareagoval, 
uhnul a byl to ippon dne. Miki potvrdil, že by měl být mezi chlapci letos tahounem týmu.

81kg Vlček Zbyněk bez um. 2/1
(43z.) Tompa HUN 10 : 0 +10 OSAE

Ferretti ITA 10 : 0 +10 OSAE, +7 OSG
Harm GER 0 : 7 +s, -7 SON

Dobrá, kvalitní práce v ne-waza, malinko musíme zapracovat na „bábovkách“ a ostré technice
v postoji. Průměrného Němce měl porazit.



52 kg Třináctá Anna bez um. 0/1
(29z.) Perovnik SLO 0 : 10 -10 GŽ
V postoji to vypadalo na vyrovnaný zápas s mírnou naší převahou, poté přišla seoi nage 
nedotočená a ihned krásný přechod v ne-waza od soupeřky na goshi-žime a mohli jsme jít na 
páreček… 

57 kg Janizcková Zuzana bez um. 1/1
(29z.) Patri ITA 7 :0 +7 UMA

Kerekes HUN 0 : 7 -7 SODE, +s, +s
Zuzka pracuje kvalitně v ne-waza, musí podobně jako Z. Vlček zapracovat na osobní 
technice. Zápas s HUN byl zcela vyrovnaný a je jej škoda

70kg Martínková Adéla 9.místo 1/2
(25z.) Cerrito ITA 10 :0 +10 OSAE

Espozito ITA 0 : 10 -7 SON, -10 OSAE
Gergacz HUN 0 : 7 -7 SON

Adéla si dokáže prosadit svůj levý hák, bohužel pak jen vystrčí určitou část těla. Až u toho 
začne tahat rukama, může to k něčemu vést…

Stručné hodnocení:
Turnaj v chlapské kategorii zcela ovládli závodníci z RUS, kteří měli v každé váze 4 zástupce.
Oproti loňsku byl turnaj o dvě třídy výš z hlediska obsazenosti. Po organizační stránce po 
změně pravidel končil v sobotu turnaj v 21:30, v neděli v 20:00.

Celková zápasová bilance: 7/9

Zpracoval: Jaroslav Švec Brno, 14.2.2017


