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

 

Zpráva trenéra z ECJ Poznaň 2022 (POL)  
 
Datum konání:  23. – 24. 4. 2022 
 
Konkurence:   288 závodníků, 17 států 
 
Závodníci:   60 – Růža, 66 - Moravík, Hula, Szatmári, Kubala 73 – Kordula, Lisý, Le Duc, 

Havel, Strouhal, Křížek, 81 – Pfaf, Pohořalý, Ivanka, Platoš, Jelínek, Gottwald, 
90 – Šachl, Bohdan, 100 – Dudy, 63 – Nádvorníková, Skalská, 70 - Zárybnická 

  
Trenér:  Sedmidubský Václav, Petřikov Pavel ml., Turek Jindřich, Hvozdovič Miroslav 
 
 
Růža, Moravík, Hula, Szatmári, Kubala, Le Duc, Havel, Strouhal, Gottwald, Jelínek, Platoš, Šachl, 
Bohdan, Nádvorníková – tato skupina měla skóre 0/1, v některých případech se jednalo o bojovný výkon 
a šance na jeden vyhraný zápas tam byla, ale u spousty také přišla porážka poměrně jednoznačně. Je 
potřeba velké zlepšení především v síle, ale mnohdy také ve vypranosti. U těchto závodníků bych se 
zaměřil na starty především na domácích a jednodušších mezinárodních turnajích. Každopádně pro 
každého dobrá zkušenost. Další start na podobném turnaji bude pravděpodobně na domácím ECJ v 
červenci. 
 
Dudy – 0/2 
Výkon byl tentokrát dost odevzdaný a soupeři ho úplně zničili v boji o úchop. Teď musí odmaturovat a 
vrátit se k výkonům, ke kterým nakročil na minulém turnaji v Lignanu. 
 
Kordula, Lisý, Křížek, Pohořalý, Skalská – všichni z této skupiny si připsali jedno vítězství, ale u kluků 
se jednalo o velmi dobré a bojovné výkony, kde narazili až na zeď závodníků z východu, se kterými se 
mnohdy také velmi slušně servali. Za očekáváním pak skončila Anička, která především ve třetím zápase 
nenašla potřebnou energii, aby ohrozila soupeřku z UKR a dostala se do boje o bronz, je také potřeba řešit 
velký problém s leváky. U této skupiny bych viděl možnost startu na ECJ AUT v červnu a HUN 
v červenci. 
 
Ivanka 3/2 7. místo 
Filip už byl na třetím turnaji, a ještě EXL v týdnu, trochu unavený a jeho výkon, především proti 
silnějším soupeřům, postrádal potřebnou bojovnost. Přes to opět ukázal vysoké judistické kvality, a i když 
se mu nedařilo, tak dokázal vyhrát 3 zápasy. 
 
Pfaf 4/2 5. místo 
Opět vsadil na svůj nepříjemný styl, ale tentokrát přidal i trpělivost a prokousal se přes velmi těžký los až 
do boje o bronz, kde už bohužel hlavu neudržel a své obligátní chyby se dopustil. I tak se jednalo o velmi 
hodnotný výkon, který sice není tak technicky ozdoben, jako u Filipa, ale nechybí velká bojovnost a také 
velmi slušná silová a kondiční připravenost. 
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Zárybnická 3/0 1. místo 
Pro Julii začíná tradičně turnaj až v semifinále, protože první zápasy vyhrává během prvních 30 sekund. 
Ve finále narazila na Litevku, kterou ještě neporazila, a i když v začátku byla o kousek horší, tak ukázala 
velkou trpělivost a tah za vítězstvím, protože v GS už to byl její zápas. Kromě velmi dobré technické 
vybavenosti zdobí Julii i skvělá práce na zemi, kde právě finále rozhodla. Obrovská gratulace ke třetí 
medaili a teď už se stejně jako Filip musí pomalu připravovat na velké akce ve druhé půlce léta. 
 
 
 
ZÁVĚR: 
Turnaj nám znovu položil otázku, jestli posílat na tuto úroveň takto široké výběry, protože prohraných 
zápasů v prvních kolech bylo opravdu hodně. Na druhou stranu to byla obrovská příležitost právě pro tyto 
judisty vidět, jak vysoko je úroveň těch nejlepších a co je potřeba změnit pro to, aby se třeba přiblížili 
k jejich úrovni, pozdě není nikdy. Především pro kluky se jednalo o velmi těžký turnaj, kde bylo hodně 
závodníků z východu a naopak téměř žádní účastníci z těch judisticky slabších zemí. 
 
 
Turnajová bilance: 15/26 
 
 
  Zpracoval:   Václav Sedmidubský – trenér RDJ 
 


