
ZPRÁVA TRENÉRA z MT Brémy (GER) – 18. - 19. 3.  2011 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Konkurence:  450 závodníků  z 21 států 
( BRA, UZB, LAT, BEL, GER,  LTU, KAZ, NED, FRA, SWE, GBR  atd…)¨ 
 
Trenér a vedoucí výpravy: David Lorenc 
Rozhodčí: Hana Weinlichová 
 
 
Závodníci: 
60 kg  David Hozák, Patrik Lukáš 
66 kg    Václav Černý 
73 kg   Radek Voňavka 
 
 
60 kg  Hozák David  bez um. 1/1 
(74 z.)  Buchmuller  SUI  10 : 0  +5 UWA, +7 SUG, +7 podtočení UMA 
  Tauba   KAZ    0 : 10  - 10 OSG 
 
  Lukáš Patrik  bez um. 0/1   

Blandin   FRA  0 : 10  - 7 TNG, -7  SON 
   
   
66 kg  Černý Václav    bez um. 0/1 
(64 z.)  Veveris   LAT  0 : 5  - shido, - 5 TOS 
   
   
73 kg  Voňavka Radek       bez um.             1/2 
(48 z.)  Diniz   BRA  0 : 5  - 5 TOS, - 5 TOS, + 5 KUG 
  Steen   NED            10 : 0  + 7 OSG, +7 SMK 
  Allanson  SWE   0 : 7  - 7 OUG, +5 SUG, + shido 
   
   
 
Stručné hodnocení: 
Hozák – David v prvním zápase smetl Švýcara ze žíněnky. Třikrát hodil a to vždy na jiný chvat. V druhém zápase 
nastoupil proti velmi dobrému borci z Kazachstánu. Tři minuty mu velmi solidně vzdoroval a dokázal mu být rovným 
soupeřem. V poslední minutě Kazach zdvojil límec a hodil Davida na osoto gari na ippon. 
Lukáš – Velmi rychlý zápas. Z prvního nástupu spadl na wazari na tomoe nage a v zápětí padá Patrik na SON. Těžko 
hodnotit jeho výkon. 
Černý – Vašek mi celý zápas připadal velmi nervózní. Myslím, že podlehl tlaku velkého turnaje. Nebyl schopen za čtyři 
minuty  naplno nastoupit. Minimum chvatů v zápase, spíše žádný. Chybí síla. Nedokáže se vytrhnout ze soupeřova úchopu. 
Je prvním rokem dorostenec, musí určitě na sobě zapracovat. 
Voňavka – V prvním utkání svedl vyrovnanou bitvu se závodníkem z Brazílie, který nakonec bojoval ve finále, což je u 
Radka pozitivum. Dokáže se prát vyrovnaně i s medailisty. Utkání  bylo vyrovnané celý zápas, bohužel brazilec měl o 
jedno yuko více a to rozhodlo. První zápas v opravách zvládl výtečně. Do první minuty dokázal dvakrát skórovat na 
Wazari. Další zápas byl velmi smolný. Radek zaspal začátek utkání se Švédem. Spadl hned z prvního nástupu na wazari. 
Radek se snažil nepříznivý výsledek otočit na svoji stranu. V zápětí hodil na sumi gaeši na yuko. Zbytek zápasu Švéd 
pouze bránil brutální tlak Radka. Bohužel Švéd dostal pouze jedno shido, což mu stačilo k vítěztví. Švédský závodník 
nakonec také bojoval o medaili. I když se Radek neprosadil na lepší umístění, předvedl z našich závodníků nejlepší výkon. 
Věřím, že na příštím turnaji dopadne lépe.     
 
 
Zpracoval: David Lorenc – asistent RDD 


