
ZPRÁVA TRENÉRA Z      EYOF  U18 Györ – Maďarsko  22.7. – 29.7.2017

Konkurence: 189 závodníků a 137 závodnic ze 47 zemí

Závodníci: 55 kg Rýpar Radek
60 kg Svoboda Jan
73 kg Meško Mikuláš

    nad 90 kg  Mašek Jan
52 kg Janiczková Zuzana
57 kg Zachová Renata

Trenéři: Jaroslav Švec, Václav Červín

Výsledky:

55 kg Rýpar Radek 9.místo 1/2
(24z.) Halavachou BLR 7 : 0 -š,-š,+7 UMS

Gambarian RUS 0 :10 -7 UMA,-10 UMA
Rabbitt GBR 0 :10 -10 UMA

Radek byl v prvním zápase značně pasivní a v půlce utkání měl 2x šido. Pak se soupeř pustil 
do nepřipravené UMA a Radek ji bravurně okontroval. Utkání pak už úspěšně dovedl 
k vítězství. To bylo ale vše. V dalším kole prohrál po dvou nástupech soupeře na UMA, stejně
jako v opravách, kde upadl z prvního nástupu. Bohužel ve 3 utkáních se nepokusil ani o jeden 
nástup do chvatu, a tímto způsobem se vyhrávat nedá…

60 kg Svoboda Jan 3.místo 4/1
(27z.) Cravo POR 1 : 0 (GS) +7 Kosoto gake

Szeredas HUN 0 : 7 -7,-7SON,-š, -š,
-7sode,+7 TNO

Ronzoni ITA 10: 0 bez boje
Chalachyan ARM 10: 0 +7,+7 UMA,+7 TNO,

+7 UMS, +10 držení
Elkind ISR 10: 0 +10 škrcení

Honza podal životní výkon a získal svou první velkou medaili ! Pral se výborně – agresivně, 
stále nastupoval. Byla na něm vidět chuť vyhrát. Prohrál s pozdějším vítězem, když 
nepohlídal jeho SON. Jinak bezchybný výkon – velká gratulace.

73 kg  Meško Mikuláš                                 5.místo 4/2
(32z.) Zhupikau BLR 10 : 0 +7 SON,+š,+10 SON

Buzica MDA 10 : 0 +š,+ 7 KUG,+š,+10 UMA
Nerpel HUN   0 : 7 -7 OSG
Nedeljkovic SRB   7 : 0 +7 SON
Spicuglia ITA   1 : 0 (GS) -š, GS: +š,+š (9:26)
Rodrigues POR   0 : 7 -š,-š,-7 sode



Miky podal pěkný výkon, který však nakonec na medaili nestačil... S domácím závodníkem 
jednou „zaspal“, upadl a musel do oprav. Ve finále oprav šel strhující zápas, který skončil 
v 10.minutě trestem pro soupeře. Daní za tuto podívanou bylo absolutní vyčerpání a málo 
času na regeneraci směrem k boji o bronz… Tam se už sil nedostávalo. I tak Miky zaslouží 
pochvalu – 5.místo na vrcholné soutěži je jistě úspěchem.

nad 90 kg  Mašek Jan bez um. 0/1
(19z.)  Kelc SLO 0 : 10 -š, -š, -š
Honza bohužel nezúročil svou tréninkovou píli a prohrál hned první utkání na 3 tresty. 
Nezvládl kumi katu, nenastoupil…

52 kg Janizcková Zuzana 9.místo 1/2
(23z.) Monnard SUI 0 : 7 +š, -š,-7 SON, -10 KUG

Grabner AUT 10 : 0 +10 UMA
Hacker-Jones GBR 0 : 10 -7 UMS,-š, -10 TNO

Zuzka šla pěkné první utkání, ale po vyrovnaném průběhu nakonec prohrála. V opravách 
nejprve překvapila krásnou UMA nasazenou Rakušanku, ale na Britku už nestačila… Té 
stačilo počkat na poněkud zbrklé, nepřipravené nástupy Zuzky a kontrovat…

57 kg Zachová Renata 5.místo 2/2
(24z.) Serdiutskaia RUS 1 : 0 (GS) -7 DAB, +7 HRG, 

GS :+š po 10 min.
Bozkurt TUR 7: 0 +7 sode,-7 TNO,+š,-š,+š,

+7 sode (1 s.před koncem)
Perisic SRB 0: 7 +š,-7 SMK, +š
Steele GBR 0: 10 -10 KTG

Renata hned ve svém prvním utkání musela bojovat 10 minut…To stálo mnoho sil. I druhé 
utkání se rozhodlo až v samém závěru. V smf i v boji o bronz rozhodla vždy jediná chybička a
bylo z toho 5.místo… Renatě chyběla „lehkost“, judo bylo hodně upracované, i tak ale účast 
ve finálovém bloku na vrcholné soutěži je jistě úspěchem.

Stručné hodnocení:
Na tomto turnaji se nám podařil odčinit neúspěch z MED. Zisk medaile a další dvě 5.místa 
jsou pěkným úspěchem. Krom Jana Maška všichni vyhráli alespoň jedno utkání. Kompletní 
tým nyní bude přecházet do juniorů, kde bude moci navázat na dobrou práci v dorostu. Rád 
bych poděkoval všem osobním trenérům za spolupráci a Renatě Zachové přeji úspěšný start 
na MSD.

Celková zápasová bilance: 12/10

V Györu 28.7.2017 zpracoval : Václav Červín




