
ZPRÁVA TRENÉRA Z ME MALTA  6. – 8. 7. 2007 
___________________________________________________________________________ 
 
Konkurence:  450 závodníků, 37 států 
Trenér:  Jaroslav Švec 
Rozhodčí : Věra Pelantová 
 
Závodníci: 
50 kg Tománek M., 55 kg Heczko T. 
52 kg Šediváková K., 57 kg Patočková T., 
 
50 kg  Tománek Michal 9.místo  2/2  
(30 z.)  Aliaksashyn  BLR  5 : 0  +3 OSG, -3s, +5 OSG 
  Kocsis   HUN  5 : 0  +3s, -5 SON, +5 OSG 
  Shirinli   AZE  0 : 10  -3s, -5 KTG, -10 KTG 
  Wyrdzinski  POL  0 : 7  -7 SON  
 
55 kg  Heczko Tomáš  13.místo 1/2 
(29 z.)  Ozsari   TUR  0 : 10  -10 TGE 
  Hogg   GBR  7 : 0  +7 SON, -3s 
  Ivanyan  ARM  0 : 10  -10 TNO 
 
52 kg  Šediváková Kristýna bez um. 0/1 
(29 z.)  Farago   HUN  0 : 10  -5 UMA, -10 UMA 
   
57 kg  Patočková Tereza bez um. 1/1 
(23 z.)  Jacobsen  NOR  10 : 0  +10 SON 
  Hansson  SWE  0 : 3  -3s 
   
   
   
Stručné hodnocení : 
 
Tománek M. – první dva zápasy zvládnuté výborně po taktické stránce, vždy si uhlídal bez problémů 
vytvořený náskok. Kombinace deaši barai + osoto gari fungovala perfektně. V boji o semifinále na soupeře 
z Ázerbájdžánu neměl, sice dokázal držet tři minuty  nerozhodný stav, ale bohužel nebyl nebezpečný. Opravy 
se silově lépe vybaveným Polákem byly opět o něčem jiném, v půlce zápasu soupeři došlo a Michal měl jasně 
navrch. Nebyl ovšem s to se prosadit bodovanou technikou. 5 vteřin před koncem zápasu přišel atak (nouze) 
od Poláka a bylo z toho wazari. Michal měl jednoznačně na to být minimálně sedmý, z tohoto pohledu je to 
sice nejlepší výsledek výpravy, ale pro mě osobně malinké zklamání.  
Heczko T. – V prvním zápase s Turkem se pokusil o ouchi gari a nedůrazný nástup mu byl hned vrácen te 
gurumou…. Brita v opravách přejel bez problémů, sode i seoi zafungovaly a zápas si pohlídal až do konce. Ve 
stejném stylu začal i s Arménem, první dvě minuty byl aktivnější a soupeř byl pod tlakem. Neskóroval, a byl 
okontrován na tani otoschi.  
Šediváková K. – S Maďarkou se utkala letos již jednou, zápas skončil po osmi minutách. Teď to vypadalo 
dlouho obdobně, soupeřky nebyly nebezpečné. Minutu před koncem však Kristýna neuhlídala UMA soupeřky 
upadla na yuko, Ze závěrečného zoufalého tlaku vyústil ippon. Do budoucna se bude muset rozhodnout se 
svými osobními trenéry a trenéry RDJ o své váhové kategorii. 
Patočková T. – Krásná vysoká seoi a u holek jeden z nejhezčích ipponů v prvním zápase. Ve druhém 
nepochopitelná stagnace v prvních dvou minutách a oprávněný trest, který rozhodl. Tereza se snažila zápas 
zvrátit, nechala na tatami doslova duši, ale nehodila a rozhodčí si nechtěli trestem pro soupeřku komplikovat 
situaci. Švédku trenér odnesl, ale s vítězstvím. Kdyby Tereza celý zápas pracovala tak jak v posledních dvou 
minutách, nemohla prohrát. Tady jsme měli jít dál a podobně jako u Michala Tománka je to pro mě zklamání. 
 
 
 



Rozdělovník : Trenéři SCM 
  Osobní trenéři 
  Svazový trenér 
  Josef Letošník 
 
Zpracoval : Jaroslav Švec 


