
ZPRÁVA TRENÉRA Z MED 21. – 23. 6. 2006 MIŠKOLC 
___________________________________________________________________________ 
 
Konkurence: 227 dorostenců a  177 dorostenek z 38 zemí 
Trenéři: Václav Červín, Jaroslav Švec 
Rozhodčí: Miroslav Jelínek 
Závodníci:  
48 kg Kesová N., 50 kg Vaníček T., 55 kg Vaníček T., 73 kg Styblík L., 90 kg Krpálek L., 
 
48 kg  Kesová Nikola  bez um.     0/2  
(17 z.)  Verhagen  NED  0 : 3  -3s 
  Evelin   CYP  0 : 10  -10 TNO 
   
50 kg                 Vaníček Tomáš 9.místo       2/2  
(29z.)  Kasznar  SVK  10 : 0  5 KTA, 10 H   
  Malnieks  LAT    5 : 0  3s, 5s,  
  Manousaridis  GRE    0 : 7  -7 KGU 
  Franklin  GBR    0 : 10  -10 SON 
 
55 kg  Vaníček Michal bez um.      0/1  
(27 z.)  Oglinda  MDA     0 : 7  -7 KGU 
   
73 kg  Styblík Lukáš  bez um.      0/1  
(32 z.)  Fernandes  POR    0 : 10  -5 TNG, -10 MGA 
 
90 kg  Krpálek Lukáš 2.místo       3/1 
(22 z.)  Martsulevich  BLR     7 : 0  7 UMA, 5 HRG, -3s 
  Blazevic  CRO   10 : 0  10 OSG 
  Tevdorasvili  GEO   10 : 0  - 5 HRG, -3 KTA, 10 OGO!!! 
  Tomasetti  ITA     0 : 3  -3s, -5 KTA, 5 TGU 
 
Stručné hodnocení: 
 
Kesová N. –  V prvním zápase pozdější vítězkou se nevyrovnala se stupňovaným tlakem a tvrdostí soupeřky a 
inkasovala shido. I když ji Holanďanka prakticky chvatově neohrozila pohlídala si svoji výhru. Nikola se 
nemohla prosadit v úchopu a soupeřku neměla jak hodit. Druhý zápas s borkyní z Kypru začala parádně, 
během minuty provedla tři perfektní akce – rozhodčí už ukazovali pasivitu soupeřky, ale pak přišel (zřejmě 
pod dojmem že se nám nemůže nic stát) nástup na HRG úplně bez rukou a kontr na TNO znamenal konec 
všech nadějí. 
Vaníček T. – První dva zápasy zvládl suverénním způsobem, aktivním bojem o úchop nutil soupeře k pasivitě 
a byl v těchto utkáních jasně lepší. V souboji o semifinále se silově lépe vybaveným soupeřem z Řecka držel 
dlouho svoje naděje a až jediná chyba v kumi-kata, která byla okamžitě potrestána nízkou KGU rozhodla 
zápas. V opravách s Britem to už byla jiná káva – do svého úchopu se vůbec neprosadil a spadl na nízkou 
SON.  
Vaníček M. – Jeho výkon s Moldavcem byl velmi utahaný a malátný, Michalovi jakoby chyběla šťáva. Již na 
závěrečném soustředění se mi zdál unavený. Myslím si, že by měl spolu se svými osobními trenéry najít 
rovnováhu mezi kvalitním tréninkem a odpočinkem.Pokud ovšem na tomto zapracují, Míša zlepší svoji kumi-
katu, bude se určitě v budoucnu prosazovat. 
Styblík L.  – Nezopakoval svůj výkon z MTA Berlín, na základě něhož byl nominován na ME. Během dvou 
minut, které strávil na tatami se nepokusil o žádný nástup ani jiné ohrožení soupeře. Jednoznačně nejslabší 
výkon výpravy. Kdyby se místo siláckých řečí věnoval tréninku, určitě by to dopadlo jinak a první dva zápasy 
se soupeři z POR, SWE by zvládl. Předpoklady na levou UMA a HRG má velké. 
Krpálek L.  –  Super výkon podpořený kvalitní taktikou. V prvním zápase s Bělorusem dodržel do puntíku 
taktické pokyny a  kvalitní kumi-katou eliminoval jeho pravý hák. Až na jednu situaci měl zápas jasně pod 
kontrolou. V dalších dvou zápasech se prosadil nádhernými hody na ippon a zejména OGO v semifinále proti 
Gruzínci by se neztratilo ani na DVD 101 ipponů. Ve finálovém zápase se zkušenějším Italem dostal bohužel 



na začátku zápasu shido, které nakonec rozhodlo. Ve vyrovnaném boji, kdy se oba prosadili jednou technikou 
byl v první polovině lepší soupeř, závěr však patřil Lukášovi. Tak, jak byl na začátku trestán on, měl být na 
konci potrestán Ital. Bohužel nebyl …  
          Zpracoval: Jaroslav Švec 


