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Zpráva trenéra z ECJ Sarajevo 2021 (BIH)
Datum konání:

19. – 20. 6. 2021

Konkurence:

267 závodníků, 21 států.

Závodníci:

60 kg Dvořáček, 66 kg Kuncl, Kaulfus, Nováček, 73 kg Pochop, Mravec, Mladý,
Ivanka, Lisý, 81 kg Pečenka, Sojka, Pohořalý, Pfaf, 90 kg Bezděk, 100 kg Dudy,
48 kg Bodnárová, 52 kg Horáková, 70 kg Pustějovská

Trenér:

Sedmidubský Václav, Turek Jindřich, Červín Václav, Petřikov Pavel ml.

Dvořáček Antonín: 2/2 5. místo
Tonda předvedl opět výborný výkon, kde ukázal skvělý přehled. Porazil i medailistu z ME. V semifinále
v závěru zariskoval a to ho stálo postup. Utkání o bronz už se tolik nevydařilo.
Kaulfus Tomáš: 0/1
Tomáš dokáže soupeřům nepadat a předvedl i několik pěkných útoků, ale v GS pak rozhodla jeho slabší
kondice.
Nováček Václav: 0/1
Vašek šel do utkání útočit, ale jeho akce jsou často velmi riskantní a soupeř ho tentokrát okontroval.
Kuncl Ondřej: 0/1
Ondra musí více útočit, na této úrovni mu jinak soupeři možnost ke kontrování nepřipraví.
Mravec Marcel 1/1:
Šikovný, snažil se do soupeře útočit, ale když se mu chvíli nepodaří skórovat, tak ztratí koncentraci a
zbytečně prohraje se soupeřem, který rozhodně není lepší. Chtělo by to přidat větší bojovnost a nasazení.
Mladý Petr: 1/2
Také velmi málo útočných chvatů, spoléhá na to, že se špatně hází, ale když mají soupeři větší sílu, tak se
to těžko ubrání. Každopádně velmi poctivý přístup, a když nabere zkušenosti a fyzické parametry, tak
může své soupeře porážet.
Lisý Jan: 0/2
Honza chodil velmi důrazně do svého úchopu a soupeřům to bylo hodně nepříjemné, ale obě utkání
prohrál dost zbytečně na zemi a nedostal tak šanci se víc ukázat.
Ivanka Filip: 3/2 5. místo
Filip začal turnaj velmi dobře a převáděl krásné útoky. V druhém utkání mu fyzicky silný Holanďan ubral
tolik sil, že v dalších zápasech to nebylo úplně ono. Je potřeba zapracovat na Fyzické kondici a lepší
koncentraci během utkání. Naopak chvatový rejstřík a dynamika provedení je výborná.
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Daniel Pochop: 4/0 1. místo
Do všech utkání šel s obrovským nasazením a spolu s fyzickou připraveností mu soupeři nestačili. Dan
tentokrát nenašel soupeře, který by ho potrápil a zcela zaslouženě si dokráčel pro zlatou medaili. 3 ze 4
utkání ukončil během první minuty.
Pohořalý Jakub: 0/1
Kuba se snažil v utkání útočit, ale většinou své chaty nenačasuje správně a je trestán za stahování. Chybí
mnohem větší vypranost.
Pečenka Lukáš: 0/1
Lukáš má sílu, do utákní vlétl správně a aktivně, ale už po několikáté nedokázal ubránit soupeřův přechod
na zemi.
Pfaf Michal: 1/1
Michal má velmi nepříjemný styl, na slabší soupeře platí bez problémů, ale ty lepší zatím jen trápí. Je
potřeba je začít porážet
Sojka Alexandr: 1/1
Saša měl velmi dobrý los, který ale nedokázal využít. Stále velmi málo pohybu a potom jsou útoky dost
čitelné.
Bezděk Martin: 2/2 5. místo
V prvním kole vedl na wazari a měl utkání pod kontrolou, ale pak se naprosto nesmyslně zvednul ze země
a soupeř ho překvapil. V dalších utkáních už jeho výkonnost stoupala a nejlepší zápas předvedl o bronz,
který prohrál velmi smolně. Martin hodně útočí, ale chtělo by to chvaty lépe dotahovat a být mnohem
důraznější v obraně.
Dudy David: 3/1 3. místo
David se v prvním zápase téměř nepral a rychle prohrál, potom ale zjistil, že to jde, začal si věřit a byl
k nezastavení. V úchopu své soupeře totálně rozbil a nakonec hodil. Bohužel se v předposledním zápase
zranil a bude se muset věnovat pár týdnů rekonvalescenci.
Bodnárová Tereza: 0/2
Terka na své soupeřky rozhodně má, ale málo absolvovaných randori a zápasů bylo znát. Obě utkání byly
vyrovnané, ale v závěru se vždy radovala soupeřka.
Horáková Veronika: 0/2
Verča v prvním zápase vlezla do pohybu soupeřky a byl z toho rychlý hod. V opravách se rvala, ale
především silově na svoji soupeřku nestačila.
Pustějovská Lucie: 0/1
Také je potřeba mnohem více útočit. Utkání bylo vyrovnané, ale v GS se rozhodčí přiklonili k soupeřce,
která byla o kousek aktivnější.
ZÁVĚR:
V některých vahách byl turnaj velmi těžký, ale celkově patřil k těm méně obsazeným. I když se 5
závodníků dostalo do finálových bloků, tak především ti další nám toho bohužel moc nepředvedli a
žádného sympatického ani překvapivého výkonu jsme se nedočkali. Na některých byla vidět velká
nevypranost na turnajích, ale také jsme často nevěděli, jakým způsobem chceme v utkání uspět a hodně se
čekalo na náhodu. V neposlední řadě jsme nedokázali ,a to téměř nikdy, dotáhnout do cíle vyrovnané
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utkání. Možná i tento fakt souvisí se zápasovou kondicí. Máme opravdu hodně na čem pracovat a
začneme hned v pátek v Teplicích.
Gratulujeme medailistům Danovi a Davidovi!!!

Turnajová bilance: 18/24

Zpracoval:

Václav Sedmidubský – trenér RDJ
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