
ZPRÁVA TRENÉRA Z     ME CADETS  Varšava - Polsko 27.-30.6.2019  

Konkurence: 431 (234/197) závodníků z 39zemí

Závodníci: 60 kg Mravec Marcel
          Dvořáček Antonín
73 kg Kopecký Adam

Ivanka Filip
44 kg Bodnárová Tereza
52kg Prusenovská Markéta

Polnická Anna Marie
70 kg Zárybnická Julie

Voříšková Radka
Trenéři: Švec Jaroslav

Červín Václav

Výsledky:
60 kg MravecMarcel bez um. 1/1
(38z.)  De ZAN ITA 10 : 0 +10 goši žime

Fernandes POR 0 : 10 +s, + s, -s, -10 osae

V prvním zápase si poradil po velmi pěkném výkonu s nebezpečným italským závodníkem, 
ve druhém utkání ovšem (s relativně slabším soupeřem) zcela nepochopitelně při vedení 2:1 
na tresty šel do boje v ne-waza (jediná šance jak mohl prohrát a věděli jsme o tom) a tím pro 
něj turnaj a váhová kategorie do 60kg skončily. Je to škoda, protože minimálně o kolo dál se 
měl dostat. 

  Dvořáček Antonín 7.místo 4/2
Vdovič CRO 10 : 0 +7 sode, +7 KSG
Emersic SLO 7 : 0 +7 kouči, +s, -s
Safer AUT 10 : 0 +10 seoe
Kazimirov UKR 0 : 10 -7OUG, +7SEO, -10 UMS
Schiraldi ITA 10 :0 +s, +10 goši žime
Magomadov RUS 0 : 7 -7 UMS

Velmi kvalitní výkon, spousta hodů a kousíček k semifinále…. Tondovi turnaj sednul, 
povedlo se mu spoustu technik, výborně kombinoval seoe s kouči a dobře se pral i takticky. 
V boji o semifinále při vyrovnaném stavu wazari – wazari a kdy měl již v zápase navrch se 
pokusil proti vyššímu soupeři o chvat UMA což se mu stalo osudným  Nicméně se dokázal 
do oprav zkoncentrovat, opět porazit silného soupeře poté již ovšem bohužel silově nestačil 
na ruského borce. 7.místo vynikající výsledek a startovací pozice do příštího roku.

73 kg Kopecký Adam 1.místo 5/0
(37z.) Duyck BEL 7 : 0 +s,+s,-s,-s, + 7 UMS



Burdyniashki BUL 10 : 0 +7 UMS, +10 tomoe
Ozgurbus TUR 10 : 0 +7 tomoe, +7 KSG
Talibov AZE 10 : 0 -7 URN, +7 UMS, +7URN
Centracio ITA 10 : 0 +7 tomoe, +7 KSG

Adam předvedl excelentní výkon a zcela suverénně potvrdil pozici nasazené jedničky turnaje. 
5 zápasů s vyjímkou prvního, kdy měl trošku pomalejší rozjezd a všechny na ippon. Zejména 
strhující semifinále s Talibovem, které se rozhodlo až v GS mělo parametry dospělého juda. 
Finále pak jako třešnička na dortu trvalo celých 39 vteřin… Obrovská gratulace!!!

Ivanka Filip bez um. 1/1
Rijksen GBR 10 : 0 +10 UMA
Leontiev UKR 0 : 10 -7 seoe, -7 osae

Filip bohužel nebyl na tomto turnaji ve 100% zdravotní kondici a to se odrazilo na jeho 
výkonu. V prvním zápase sice hodil v GS krásnou UMA, ve druhém ovšem musel vzdát po 
minutě boje. Svou pozici nasazeného závodníky tedy nepotvrdil.

44 kg   Bodnárová Tereza 3.místo 4/1
(20z.)  Abbasova AZE 10 : 0 goši žime

Vorobeva RUS 0 : 10 -s, -s, -s
Djeriou GER 10 : 0 +7 TNO, +7 TNO
VO FRA 10 : 0 +10 goši žime
Azak TUR 10 : 0 nenastoupení soupeřky

Terka předvedla výborný výkon v kombinaci s trošku štěstíčkem (Turkyně byla v semi 
uškrcena jinou Turkyní  a do boje o 3.místo nemohla nastoupit) Nicméně to nesnižuje 
hodnotu bronzu, dvě perfektní práce v ne–waza a snad jen malinko víc velkých technik mi 
chybělo. Při jediném prohraném zápase se nedokázala vypořádat s výškovou převahou, 
dlouhými pažemi Rusky a byly trestána. Gratulace!!!

52 kg Prusenovská Markéta 9.místo 1/2
(33z.) Guebli FRA 0 : 10 -7 seoe, -7 KMK

Bordinskykh UKR 7 : 0 +7 UMS, +s, -s, -s
Dori ISR 0 : 10 -10 UMS

Markéta je sice bojovnice, ale nemá velký chvat, kterým by ohrozila svou soupeřku. Byl to 
také jeden z jejích posledních shozů do váhy a po dlouhém vítězném zápase proti UKR se 
bohužel nedokázala dát dohromady proti ISR do zápasu, který šel v krátkém časovém sledu. 
Je to škoda, protože tuto soupeřku v posledním vzájemném zápase porazila.



Polnická Anna Marie 9.místo 2/2
Mammadova AZE 10 : 0 -7 sode, +7 sode, +10 TNO
Toniola ITA 0 : 7 +s, -s, -7 OUG
Copič CRO 10 : 0 +10 UMS
Snitko UKR 0 : 10 -7 sode, -7 KOG

Podobně jako u Markéty bojovnost za 1 technická příprava o něco horší a opět na závěr 
prohra se soupeřkou, kterou již Anna letos porazila. 9. místo je dle mého názoru na ME 
lepším výsledkem a určitě velkým povzbuzením do další práce.

70 kg Zárybnická Julie bez um. 1/1
(26z.) Diollott FRA 7 : 0 +7 OUG, -7 OGO, +7 OUG

Mengucci ITA 0 : 10 +s,+s,-s,-s,-s

Julča porazila opravdu vybojovala se silnou Francouzkou vítězství v GS dvěma hody na 
OUG, poté ovšem se přizpůsobila boji Italky, která stále padala na zem a tento zápas bych 
vyhodnotil jako opravdu nefalšovaný východoněmecký film pro dospělé  Konec byl 3:2 na 
tresty pro Italku a Julča byla z turnaje venku – v zápase poté se na to rozhodčí nemohli dívat a
závodnici z apeninského poloostrova vyšidovali za stahování.

Voříšková Radka bez um. 1/2
Westerhof NED 7 : 0 +7 TNO, -s, -s
Dolgilevica LAT 0 : 10 -10 UMA
Jakobsen DEN 0 : 10 nenastoupení 

Radka ubojovala první zápas, poté na nasazenou soupeřku nestačila. Při tomto utkání si 
ovšem zranila koleno a do opravných bojů již nemohla zasáhnout.

Díky moc celému týmu za práci v celé sezóně (do ME  ), všem trenérům, kteří se 
podíleli na úspěchu závodníků a přeji nám všem hodně štěstí na MS a E.Y.O.F.

Celková zápasová bilance: 20/12

Zpracoval :  Jaroslav Švec Brno, 3.7.2019


