
 

Zpráva trenéra z EC Winterthur /SUI/ 14 – 17.7.2022 

Závodníci: 

                 -73kg- Binhak T., Kalous M., Zděnovec E. 

                - 81kg- Meško M., Musil M., Trojnar R.  

                - 90kg- Bezděk M., 100kg – Silvestr M. 

                Trenér Petřikov st. 

Počet závodníků:  206 z 24 zemí, 5 kont. ( 149m, 57ž.) 

73kg:  Binhak T. /30/- 7.m. 2/2        Fuss/SUI/ +š,+š, +7ogs,+10páka 

                                                                 Thomas/GER/ +š,-š,-š, GS – 10ksg 

                                                                 Bride/Fra/ +š-š+š-š GS +10sng 

                                                                 Stoya/SUI/+-š, -7sng 

 V posledním zápase došla kondice. Škoda, určitě měl na postup o medaile. 

            Kalous M. bez um. 1/1      Fischer/SUI/ -+š, +10učm 

                                                           Raskin/UKR/ -š,-10 sng 

V druhém utkání si „neškrtl“, 30 sec a konec. 

            Zděnovec E.   13m. 1/2       Pacitti/GBR/ -7osg,+10sng 

                                                            Gabler/GER/ -10ksg 

                                                            Witzig/SUI/   -10sng    

  Nestíhal začátky utkání, soupeři zde byli nad jeho sílu. 

           Meško M. /26/  9.m.  2/zr         Ristimae/EST/ +10sng 

                                                                   Soderberg/SWE/ -7osg,+10sng 

 Škoda zranění /klíček?/, vyzrálý výkon. Mohl pomýšlet na medaili. 

         Musil R. 9.m. 2/2                           Degalier /SUI/ -nenastoupil 

                                                                   Casaglia/ITA/ -7osg, +10 /+š+š+š/ 

                                                                   Duyck/BEL/ +š,-š,-š GS-š 

                                                                   Cusack/GBR/ +š,-š,GS -š, -10škrcení 



Velice těžká poslední dvě utkání nezvládl v GS. Došla kondice i vůle 

           Trojnar 9.m. 2/2                      Schreder/GER/+-š,+š, +7 oug 

                                                               Ihanamaki/FIN/ -7sng,-7sng 

        Gerosa/SUI/ +-š,+7sng 

                                                               Bonferroni/SUI/ -10ucm 

Určitě nechyběla snaha, podal slušný výkon 

         Bezděk M.  90kg /23/bez.um. Fettkoether/GER/ -š,-š,+š,-10ktg 

 Po dlouhé době úprava váhy, kterou zvládl. Hloupá chyba při vytržení z úchopu, kterou soupeř využil. 

        Silvestr M. -100kg /15/ 0/2      Petersilka/GER/ -7učm,-7učm 

                                                              Moreno/IT/ -7sng,-7sng 

Ač nasazená jednička, tak tento turnaj Matesovi nevyšel. Účinkoval dvě minuty. Stává se. 

 Celkově: borcům chybělo nasazení od prvního úchopu. Z 90% první útočil soupeř, velké problémy 

v kumikatě, kdy se borci dostávali pod tlak. V utkáních, kde se rozhodovalo o postupu a o umístění 

chyběla kondice, ale i vůle jít přes bolest. Doma si borci randori řídí „sami“ nejsou zvyklí se řezat od 

začátku do konce. Bohužel, na tomto EC se nevedlo. Oceňuji Musila a Meška, zde je škoda jeho 

zranění. Trojnar se pral na hraně svých možností. Ostatní na tento turnaj neměli.  

Tr. Petřikov          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


