
Zpráva trenéra z MTJ Lyon FRA 
 
Datum konání: 19 - 20. 5. 07 
Konkurence: 311 závodníků z 20 zemí (CZE, AUT, BEL, FRA, GER, NED, IRL,  ROM, 
SUI, ITA, RUS, JPN, CAN, GBR, POR, UKR, POL, HUN, UAE a ISR) 
Závodníci: Vaníček Michal, Sedmidubský Václav, Tiganjan Razmyk, Jestřebský Adam, 
Krpálek Lukáš 
Trenéři:  Petr Smolík  
 
 
- 60 kg (74 účastníci) 

Vaníček Michal  bez um. 0/1  
 - Pierrel FRA 0:5  –5 UMS   
  
- 66 kg (88 účastniků) 

Sedmidubský Václav bez.um.  0/1 
 - Pliyev UKR 0:5  -5 UGO 
 
Tigranjan Razmyk bez um.  1/2 
 - Vinogradov ISR 10:0 +10 sankaku 
 - Le Goanvic FRA 0:10 -3 UMA, -7 UMA, -10 UJG 
 - Peters NED 0:10 -5 UMS,-3 háček,-5 SOT,-10os. 

  
 
- 73 kg (90 účastníků) 

Jestřebský Adam   bez.um.  0/1 
 - Khabachirov RUS  0:10  +3 s, -7 UGO, -10 OGO 
  

 
- 100 kg (31 účastníků) 
         Krpálek Michal                                         3.místo  4/1 
                                 - Huisman NED 3:0 +3 TAN 
                                 - Savatier FRA 0:10  - 10 TGU 
 - Taglaianetti ITA 10:0 +10 UJG páka 
 - Lauretta FRA 7:0 -5 SCA,-5 UMA, +5 TAN,  
    +3š,+7 OSG,+5 os., +3 os.,-3š 
 - Kartoshkin UKR 10:0 +10 OGO 
 
Hodnocení :  
 
Vaníček M.: Ve svém utkání nedokázal soupeře ohrozit a neustále opakoval pokus o UMA 
nebo OUG bez vychýlení a to FRA v pohodě kontroval, jen díky kvalitě soupeře to skončilo 
pouze na yuko. Michal se zúčastnil svého prvního juniorského turnaje a je jasné, že přechod 
mezi dorostenci a juniory je velmi obtížný, obzvláště v této váhové kategorii (mnoho juniorů 
se výrazně prosazuje v mužích). Michal musí zapracovat na všech stránkách svého projevu, 
zejména na TE/TA a variabilitě útoku, aby se dokázal prosadit.   
Semidubský V.:  Vašek , aby se začal prosazovat, musí zesílet a to nutně! V utkání s UKR, 
který byl fyzicky silnější, se sice dokázal prosadit do několika slibně vyhlížejících akcí (OSG, 
HGO, SMK), ale nedokázal je dotáhnout do konce a navíc ho soupeř z jednoho nástupu 
dokázal přetáhnout do druhé strany. 



Tigranjan R .: První utkání naprostá pohoda, převaha na zemi, sankaku a vše OK. Ve druhém 
nastaly problémy, FRA učimatář Razmu do ničeho nepustil a jeho pokusy o mongoly a KGU 
v pohodě využil pro UMA a v závěru Razmu upáčil. Holanďan ve třetím utkání Razmu 
okontroval snad ze všeho do čeho nastoupil a poté ho smontoval do podivné hadice a udržel. 
Razma musí zapracovat na variabilitě útoku, protože zejména proti vyšším soupeřům, kteří si 
ho dokáží udržet dál od těla, se nedokáže prosadit. 
Jestřebský A.: Adam začal velmi dobře, ostrý levý hák a soupeř zpočátku nevěděl jak 
zareagovat. Bohužel po minutě se situace změnila tentokrát nedokázal reagovat Adam. RUS 
v pohodě převzal utkání a zvítězil. Adam je v háku velmi silný, ale v tomto utkání z něj 
nedokázal zaútočit vzad. Stereotypně útočil vpřed a RUS ho kontroval nebo předcházel. Je 
třeba doplnit z L háku i techniku vzad a aši wazu. 
Krpálek L.: Další výborný výkon na velmi silně obsazeném turnaji, korunovaný bronzovou 
medailí. Škoda jen, že v utkání s FRA Savatierem, se spolehl na rozhodčí a vypustil útok 
TGU na okraji zápasiště (tedy spíše vně zápasiště) s tím, že rozhodčí dají mate a svalil se jak 
hruška. Kupodivu, ale rozhodčí mate nedali a místo toho vyhlásili ipon. Poučení, že dokud 
není mate, nesmí se vypustit vůbec nic, bylo sice tvrdé, ale myslím, že se to už nebude 
opakovat. V ostatních utkáních nedal Lukáš svým soupeřům šanci, byl silný, velmi účinný 
v technikách a zdravě sebevědomý.  
  
Turnajová bilance:          5/6  
 
V Praze 20. 5. 07       Petr Smolík 


