
Zátopkova 100/2 � box 40 � 160 17 Praha 6-Strahov � Czech Republic      

Zpráva trenéra z     ECJ Berlin 2018 (GER) 

Datum konání: 28. – 29. 7. 2018

Konkurence:  528 závodníků, 38 států.

Závodníci: 60 kg Vopat David, 73 kg Zděnovec Eduard, Bydžovský Adam, 81 kg Meško 
Mikuláš, Švec Pavel, 90 kg Kittler Jan, 63 kg Polášková Kristýna

Trenér: Sedmidubský Václav

 60 kg (48 závodníků)
Vopat David bez um.     2/1

         - Belabbas BUL 10:0 +s, +7 SEO, +7 SEO
- Aramu ITA 1:0 +s, +s, GS: -s, +7 KMK
- Saha FIN 0:10 -10 SODE

David šel od začátku velmi dobře a sebevědomě, a zvládnul i druhý zápas s nasazeným Italem, kdy byl 
aktivní v úchopu a pouštěl se do dobrých nástupů. V GS se mu jeden podařilo dotáhnout. Problém nastal 
klasicky ve třetím zápase, kdy se David pral v o 50% nižším tempu a ve chvíli, kdy ztratil hlavu a šel 
soupeře zmuchlat, tak si naběhnul na vysoké SODE. Je to škoda, protože je to letos již 6. turnaj, kdy 
David neprošel 3. kolo a připravil se o dobrý výsledek.

73 kg (57 závodníků)
      Zděnovec Eduard bez um. 0/1

- Gabler GER 0:10 -7 SEO, -7 SEO

Eda je hodně pracovitý, při zápase se snaží být aktivní, ale působí hodně nevypraným dojmem, a i když 
svému soupeři pořádně zatápěl, tak 2x strašně snadno upadnul.

Bydžovský Adam bez um. 0/1
                     - Bodea ROU 0:1 -s, -s, +s, GS: -7 hod na sebe

Adam už byl na 3. červencovém turnaji viditelně unavený, ale přes to šel velmi dobře takticky a silného 
Rumuna za celých skoro 7 minut nepustil do jediného nástupu. Naopak 2x byl hodně blízko hodnocení na
nožní techniky, především KUG v půlce zápasu se hodnotit dalo. Bohužel v GS se pokusil kontrovat 
soupeřovu hodně pomalou SEOI, ale jeho SMG bylo ještě pomalejší, a tak přišlo wazari, když si Adam 
soupeře vytáhnul na sebe.

81 kg (47 závodníků)
      Švec Pavel bez um. 0/1
                     - Shyntas KAZ 0:10 +s, -7 UMA, -10 škrcení
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Pavlovi se turnaj nepovedl. Hned v úvodu podcenil soupeřovu UMA z jedné ruky a tomu se jí podařilo 
dotáhnout, hned v další zteči chtěl Pavel přidat na aktivitě, zaútočil SEOI a KAZ ho obratně zaškrtil.

Meško Mikuláš bez um.-zranění 1/1
                     - Habermann GER 10:0 +s, -7 GGU, +7 KUG, +s, +s
                     - Rajkai HUN 0:10 -7 UMA, - 7 kontr zalamovák

- Van Dyck BEL 0:10 nenastoupil, zranění

Miky, i když působil unaveně, tak se pral velmi slušně až do chvíle, kdy mu to zraněná kostrč nedovolila. 
V prvním duelu porazil domácího Němce, který byl v úvodu hodně silný, ale s postupem času Miky 
dominoval a soupeře hodil a následně vytrestal. Druhá zápas s HUN šel opět velmi vyrovnaně, ale začaly 
se projevovat bolesti kostrče a v druhé půlce už jen Miky čekal na konec, snažil se sice nastupoval, ale 
dříve se vracel, než chvat dokončil a soupeř kontroval. Do utkání v opravách už nezasáhl.

90 kg (25 závodníků)
      Kittler Jan bez um. 0/1
                     - Mathieu FRA 0:10 -s, -10 OSG
                     

Utkání bylo poměrně rychlé, Honza se příliš soupeři nevytrhával a nechával se držet v jeho úchopu a ten 
ho vystihnul na rychlé OSG.

63 kg (38 závodníků)
      Polášková Kristýna bez um. 1/1
                     - Beitans GER 10:0 +7 KSG, -s, +7 SEO

- Mirazkhmetova KAZ 0:10 -10 KMK

Kristýna měla v obou duelech pomalejší začátky, ale první závodnice toho nedokázala využít a naše 
závodnice jí nejprve přetlačila na zalomovák a následně hodila na pěknou SEOI. V druhém duelu nechala 
soupeřku opět začít a ta jí za 15s hodila na ippon. Kristýna je slušně silově připravená a má techniky, na 
které dokáže házet, ale zatím na podobné úrovni nemá odepráno příliš mnoho duelů a proti silnějším 
soupeřkám je to znát.

ZÁVĚR:

Berlín je kvalitou asi nejtěžší ze všech turnajů a byl by vhodný jako test před ME pro náš nejsilnější tým, 
ale bohužel termínově nám tam příliš nesedí, protože po letních turnajích a hlavně domácím EC Praha už 
musíme přípravu směřovat k samotnému ME. Pro závodníky, kteří potřebují sbírat zkušenosti je to hodně 
ostrý oříšek a příliš se tu nevyperou. 
Letos jsme tento turnaj ještě okořenili ukradeným autem a domů jsme jeli již v úterý odpoledne. Snad  
jsme si smůlu před ME a MS už vybrali.

Turnajová bilance: 4/7

Zpracoval: Václav Sedmidubský – trenér RDJ
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