
ZPRÁVA TRENÉRA Z     ECC + VT BERLÍN 28.4. – 3.5.2017

Konkurence: 403 závodníků a 291 závodnic ze 33 zemí

Závodníci: 55 kg Rýpar Radek
73 kg Meško Mikuláš
90 kg Šedivý Martin
+90 kg Mašek Jan
57 kg Zachová Renata, Janiczková Zuzana

Trenéři: Jaroslav Švec, Jiří Štěpán

Výsledky:

55 kg Rýpar Radek bez um. 1/1
(55z.) Metzger SUI 10 : 0 +7 Sumi, +10 osae

Junior BRA 0 : 10 -7 SON, -10 SON
Radek neměl úplně svůj den, po utrápeném povinném vítězství nad Švýcarem prišla 
jednoznačná prohra (nutno dodat, že s velmi kvalitním) Brazilcem Juniorem co je ještě 
dorostenec  Je zapotřebí si dát dohromady zdravotní bolístku s uchem a jedeme dál směr 
Bielsko Biala!!!

73 kg  Meško Mikuláš                                 bez um. 1/1
(61z.) Schoch GER 7 : 0 +7 SON, +7 okýnko

Psuturi GEO 0 : 7 -s,-s, -7 UMA
Opět jasné vítězství v prvním zápase a poté prohra se silovým Gruzínem  Miki se nedokázal
bohužel vypořádat s velmi ostrým pravým hákem soupeře, tím pádem zaostával v kumi katě a
byl bohužel trestán. Jeho přemožitel poté smolně prohrál v boji o semifinále a pro nás turnaj 
skončil. Miki pracoval (stejně jako všichni) super na kempu a to je důležité směrem k ME a 
E.Y.O.F.

90 kg Šedivý Martin bez um. 0/1
(40z.) Mai GER 0 : 10 -7UMA (4x), -10 osae
Pro Martina to bylo po Teplicích druhý start mezi Evropskou elitou a pocítil zde tvrdost 
Berlínského tatami…Nicméně kemp odmakal a myslím, že to je pro něj velké povzbuzení do 
příštího roku, kdy zůstává v kategorii kadetů.

+90 kgMašek Jan 9.místo 1/2
(24z.) Tliashinov GER 10 : 0 -+s, +s, +s

Bagaev RUS 0 : 10 -7 UMA, -10 osae
Dimitrov BUL 0 : 10 -10 sasae

Německé dítě zmuchlal v rukách, poté mu to samé provedl Rus… S nasazeným Bulharem šel 
výborný zápas, dostával se do technik a nechybělo moc k vítězství. V závěru, při trestech 2:2 
a akci kdy snad nastupovali oba soupeři zároveň, byl bohužel tím kdo upadl 



57 kg Janizcková Zuzana 9.místo 2/2
(51z.) Kayser GER 7 :0 +7 UMA

Perišič SRB 0 : 7 -7  UMA
Schneider GER 10 : 0 +10 osae
Courtat FRA 0 : 7 -7 OUG, -7 skaši

Zuzka konečně přidala ke kvalitní Ne-waze i chvaty v postoji a dokáže se prosadit. V zápase 
s Francouzkou byla poškozena a druhé waza-ari bylo připsáno soupeřce. Sportovně nutno říct,
že byla asi protivnice mírně lepší, ale zápas měl jít jednoznačně do GS 

Zachová Renata 3.místo 5/1
Mayer GER 10 : 0 +7 UMA, -7skaši, +10OSG
Drid FRA 10 : 0 +s (3x), -s
Lackner AUT 10 : 0 +10 OSG
Zueva RUS 10 : 0 +10 sasae
Kropska POL 0 : 7 +s,+s,-s,-s,-7 UMA
Marotti HUN 10 : 0 -s,-s, +10 TNO

Renča si za svou medailí šla velmi cílevědomně a všechny své vítězné zápasy měla pod 
kontrolou. Dokázala se prosadit pestrou škálou chvatů počínaje nožními technikami a konče 
bočními velkými nástupy. Její výkon oproti turnaji v Teplicích byl nesrovnatelný a teď podle 
křivky bude následovat obhajoba v Bielsku a další  V semifinálovém zápase s Kropskou 
možná přišlo malé podcenění soupeřky, kterou v minulosti několikrát porazila, ale v boji o 
třetí místo opět krásný ippon. 

Stručné hodnocení:
Velmi silný turnaj a velmi kvalitní camp, obojí zvládnuto precizně po organizační stránce (byl
pouze jeden finálový blok – zahájení 10:00 a konec v 18:30 a 17:00) Na kempu byly 
s vybranými závodníky provedeny individuální pohovory a video rozbory z hlediska taktiky 
vedené V.Hnidkou.

Celková zápasová bilance: 10/8

Zpracoval: Jaroslav Švec Brno, 4.5.2017

SPORTU ZDAR – volal Pelta 


