
ZPRÁVA TRENÉRA Z ECC CADETS  Fuengirola – Španělsko 15.-20.2.2019 

Konkurence: 488 (286/202) závodníků z 25zemí 
 
Závodníci: 55 kg Doležal Michal 
  55 kg Nováček Václav 
  60 kgMravec Marcel 
  60 kgWaldsberger Tomáš 
  73 kg Ivanka Filip 
  73 kg Kopecký Adam 
  48 kg Bodnárová Tereza 
  48 kg Koudelková Šárka 
 
Trenéři: Červín  Václav, Švec Jaroslav 
 
Výsledky: 
 
55 kg Doležal  Michal   bez um.  0/1 
(38z.) Wolczak ISR   0 : 10   -s, -7SON, -7sode 
  
S pozdějším medailistou mu chyběl kousek k dotažení páky a vítězství, v postoji ovšem na 
svého soupeře ztrácel a nedokázal se prosadit. Při druhém hodu si poranil krk a do oprav 
nenastoupil. 
  
  Nováček Václav                                bez um.  0/1 
 Ignasiak POL    0 : 10   -7 uranage, -7 OSG 
  
Při pohledu na pavouka bylo jasné, že musí vyhrát první dva zápasy. Nejprve byl okontrován 
z chvatu oučigari, poté při snaze vyrovnat spadl na osoto. Soupeře tohoto typu by měl porážet 
 
 
60 kgMravecMarcel   9.místo  2/2    
(57z.)  Masdeu ESP   10 : 0   +10 gošižime 
 Manzi  ITA   10 : 0   +10 gošižime 
 Arsunukaev RUS   0 : 10   -10 SON 
 Sperlich GER   0 : 10   +s,+s, -s,-s,-s 
  
Marcel předvedl výbornou ne-wazu, ale během čtyř zápasů bohužel ani jednou nehodil a to je 
na pováženou. V prvních dvou ani nemusel, zápasy vyřešil velmi rychle ve třetím upadl také 
tak. Ve čtvrtém ovšem vstupoval do GS s náskokem 2x shido a dokázal dostat tři… Strašně 
dlouho mu trvá než se odhodlá do techniky a to je špatně. 
 
60 kgWaldsberger Tomáš   bez um.  0/1 
(57z.) Lipard  EST   0 : 10   -10 korea SON 



 
Tady není co hodnotit, zápas trval 12 sec.  
 
73 kg Ivanka Filip    1.místo  5/0 
(45z.) Pires  POR   10 : 0   +7 KTG, +7 Tomoe 
 Yakovlev ISR   10 : 0   +KTG, +7 kouči maki 
 Karas  RUS   10 : 0   +10 uranage 
 Naim  ISR     7 : 0   +s, +s, -s, +7 TNO 
 Talibov AZE   10 : 0   +10 uranage 
 
Filip „čistič“ Ivanka…. Za dnešní výkon si zaslouží maximální pochvalu, všechny své zápasy 
zvládl s přehledem a vítězství si zasloužil. Malinkou výhodou bylo, že se pral proti všem 
pravákům – což mu vyhovuje (a nijak nesnižuje jeho výkon) Pokud se rozhodl nastoupit do 
chvatu bylo to na 100% a dokázal házet. Opravdu super!!!  
 
 Kopecký Adam   3.místo  5/1 
 Gimenez ESP   10 : 0   +7 tomoe, +10 páka 
 Procopio BRA   10 : 0   +7 tomoe, +7 osae 
 Tasuev  RUS   0 : 10   +s, -s,-s,-s 
 Centracchio ITA   10 : 0   +7tomoe, +7tomoe 
 Borzecki POL   10 : 0   +7 UMS, +7 osae 
 Naim  ISR   10 : 0   +7 tomoe, +7goši žime 
  
Adam předvedl parádní výkon, dokázal porazit Itala, se kterým prohrál před 7 dny a v boji o 
třetí místo se na tatami zdržel cca 20 sec. Opravdu super, přestup do váhy 73kg mu určitě 
prospěl a s Filipem máme silnou dvojku v této váze. Paráda!!! 
 
48kg   Bodnárová Tereza   bez um.  0/1 
(31z.)  Gomez  ESP   0 : 10   -7 KMK,+7osae,-10 osae 
 
Tereze chybí kila s váhou 45kg to je těžké se prosadit. Po domluvě s osobním trenérem zkusí 
jít na turnaji v Záhřebu kategorii 44kg a tam vidím potenciál úplně někde jinde… 
 
 Koudelková Šárka   bez um.  1/1 
 Costa  POR   10 : 0   +10 páka 
 Nascimento BRA   0 : 10   -10 OSG 
 
Podobně jak pan MM – skvělá ne-waza a bezzubý projev v postoji. Šárka musí zapracovat na 
osobní technice jinak bohužel nebude mít na těchto turnajích šanci  
 
Celková zápasová bilance:13/8 
 



Celkové hodnocení: Prožili jsme tady s týmem 2dny jako den a noc –v sobotu zklamání 
z výsledků a výkonů, v neděli euforie a skalpy vynikajících závodníků. Doufejme, že na tyto 
výkony Adama a Filipa naváží i ostatní – je vidět, že to jde  
 
 
Zpracovali :  Jaroslav Švec, VáclavČervín   Fuengirola ESP 17.2.2019 
   
 


