
ZPRÁVA TRENÉRA Z     EC CADETS  Ploiesti - ROU 4.-9.5.2017

Konkurence: 517 (335/182) závodníků z 27 zemí

Závodníci: 55 kg Doležal Michal
60 kg Svoboda Jan
66 kg Novák Kamil
73 kg König Adam
63 kg Volfová Klára
70 kg Přichystalová Eva

Trenéři: Červín  Václav, Lorenc David

Výsledky:

55 kg Doležal  Michal 0/1 
(58z.) Cargnelutti ITA  0  : 10 -7 OGO,-š, -10 sode

Michal jel jako „prvoročák“ především sbírat zkušenosti. Ve svém jediném utkání se 
nedokázal prosadit v boji o úchop a od začátku ztrácel. Bez úchopu nemohl útočit. Musí 
zesílet a pracovat na kumi – katě.

60 kg   Svoboda Jan                            5.místo 4/2
(52z.) Catarama ROU 10 : 0 +7 OGO,+10 páka

Boka HUN 10 : 0 -7,-7 TNO,+10 OSG
Radvanszki S. ROU   0 : 7 -7,-7 SON,-š,+š,+š
Yaghubian ARM   7 : 0 +š,-š,+š,+7 UMA v GS
Cicciarella ITA   7 : 0 +7 KSK

            Ronzoni ITA   0 : 7 -7 KUG,-š,-7,-7,-7 TNO,
-š,+š,+š

Honza podal velmi pěkný výkon, ale při obou porážkách se nevyvaroval zbytečných chyb, 
které ho stály medaili… Vždy „upadl“ z první zteče a musel skóre dohánět a zkušení soupeři 
jen čekali na příhodný kontrachvat. Musí zapracovat na síle !

66 kg   Novák Kamil 1/1
(59z.)   Muranyi         HUN  10: 0 +10 škrcení

Kandemir TUR   0: 10 -š, -10 OSG

Kamil během 30 sekund „vyřešil“ soupeře, s kterým prohrál minulý týden v Budapešti… Pak 
narazil na favorizovaného Turka. Zpočátku byl opatrný, ale když zjistil, že to půjde, tak bez 
respektu na něj „vletěl“ a výrazně ho ohrožoval. Jedna chyba, kdy začal couvat s vahou na 
patách pak byla ihned potrestána… Turek pak překvapivě prohrál a Kamila nevytáhl.



73 kg  König Adam 9.místo 3/2
(54z.) Prosie ROU  10: 0 +š,+š,-š,-š,+š

Sherifovski MKD  10: 0 +7 SUG,+š,+š,-š,-š,+š
Ivosevic CRO    7: 0 +š,-š,+7 OGO,-š
Piroga ROU   0 : 10 -10 páka
Nedeljkovic SRB   0 : 10 -10 zraněn (vzdal)

Adam doslova vydřel 3 vítězství… Bojoval, ale nevyvaroval se zbytečných chyb, které mu 
pak komplikovaly jeho zápasy (šida, váhavá ne –waza).Ve čtvrtfinále po vlastním útoku 
nepohlídal přechod postoj – zem a prohrál s pozdějším vítězem na páku. V opravách se pak 
při prvním ataku zranil a z boje odstoupil.

63 kg Volfová Klára 0/1
(31z.) Mosr K. LUX   0 : 7 -7 SON,-š

Klára jela po vydařeném turnaji v Teplicích na zkušenou. Bojovala, ale přes úchop soupeřky 
se neprosadila a tím pádem neútočila. Jednou nepohlídala SON a zkušená soupeřka už zápas 
dovedla k vítězství.

70kg Přichystalová Eva 0/2
(15z.) Mihovilovic CRO   0 : 10 -7HRG,-7SMK,-š,+š,10drž.

Fiorini ITA   0 : 10 -š,-š,+š,-š !

Eva se sice snažila, ale to bylo málo. Útok byl „jen jako“ a reakce na útoky soupeřek byly 
pomalé. Musí zlepšit boj o úchop, útočit naplno a přidat na síle.

Celková zápasová bilance: 8/9

Zpracoval :  Václav Červín Ploiesti– ROU 7.5.2017


