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

 

Zpráva trenéra z ECJ Graz 2022 (AUT)  
 

Datum konání:  4. – 5. 6. 2022 

 

Konkurence:   511 závodníků, 37 států 

 

Závodníci:   66 Waldsberger, 73 Mladý, Křížek, 81 Sojka, 90 Lhotzký, 100 Dudy, +100 

Raška, 48 Bodnárová, 63 Skalská 

  

Trenér:  Sedmidubský Václav, Turek Jindřich 

 

Waldsberger Tomáš 1/1 

Tomáš první zápas s přehledem vyhrál, ve druhém dobře odrážel útoky soupeře na tělo, ale drobná 

nepozornost na zemi ho stála možnost porvat se o vítězství, škoda je to hlavně proto, že ne waza je 

Tomovou silnou stránkou, kde měl spíš útočit na vítězství. 

 

Mladý Petr 3/2 - 9. místo 

Výborný výkon s krásným pohybem po tatami, prosazuje se v technikách a do puntíku plní taktické 

pokyny, připsal si i kvalitní skalpy. V opravách šel tři těžké zápasy hned po sobě, a v tom posledním už 

bohužel došly síly. Přes to Petr už po druhé ukázal, že bude nadějným článkem na domácím ME. 

 

Křížek Šimon 0/1 

Zatím sbírá zkušenosti mezi juniory, chybí větší důraz v technikách, často nechává ruce hodně za sebou. 

Jeho soupeř byl k poražení, ale první, kdo se dopustil chyby, byl tentokrát Šimon. 

 

Sojka Alexandr 2/2 

Alex začal hodně ztuha, ale nakonec povinné vítězství udolal. Jeho zápasy s velkými favority, tedy 

pozdějším vítězem z JPN a s francouzským medailistou z ME nebyly rozhodně odevzdané, snažil se 

dostávat do pozic a své soupeře ohrozit, ale zkušenější závodníci si nakonec vítězství ohlídali. 

 

Lhotzký František 2/1 

Fanda byl na prvním turnaji v juniorech a prezentoval se velmi dobře. Dokáže výborně pracovat v kumi-

katě a ve správný moment přidal i útok, který dobře trefoval. Ve třetím duelu už přišel výrazně silnější 

závodník z ISR, který Fandu zavřel v levém úchopu, a z toho se mu již dostat nepodařilo. 

 

Dudy David 0/1 

David po druhé prohrál s tímto FRA na tři tresty. Bohužel je jeho soupeř ještě silnější a v úchopu, který 

provádí podobným stylem je zkrátka důraznější a tvrdší. Do chvatu se ani jeden ze závodníků nedostal. Je 

potřeba, aby přesně stejný důraz do boje o úchop uměl zařadit i David. 

 

Raška Tomáš 0/1 

Tomáš měl proti sobě o hodně většího a silnějšího soupeře, který ho nepustil do lepšího úchopu a tedy ani 

do žádného nástupu a postupně přišly 3 tresty. Podobné soupeře by to chtělo víc rozpohybovat, jinak se 

proti jejich hmotnosti těžko prosazuje. 
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Bodnárová Tereza 4/2  5. místo 

Tereza se turnaj od turnaje zlepšuje a prokázala to i tentokrát. Na úvod zvládla odvetu za nepovedené 

utkání o bronz v Aténách a šanci měla i proti první nasazené BRA, kde podlehla v GS po nepovedeném 

kontru. V opravách pak s přehledem dokráčela do boje o bronz, kde přeci jen výrazně zkušenější 

soupeřka z UZB byla lepší a nakonec Terku opět v GS porazila.  

Ve všech zápasech ukazuje skvělé nasazení a dostává se i do spousty technik. Je potřeba ještě trochu 

přidat na síle a vyprat se na podobné úrovni, pak to může být hodně zajímavé. 

 

Skalská Anna 1/1 

Tentokrát měla hodně těžký los a hned na úvod překvapila velkou favoritku a medailistku z ME krásnou 

uchi matou a následným ukázkovým přechodem do páky. Ve druhém utkání přišla neméně zkušená 

soupeřka z ROU, ale tam bohužel Anička příliš uspěchala svůj nástup do OUG a byla okontrována.  

Dohromady tak na tatami nepobyla ani minutu, což je škoda, protože také potřebuje neustále sbírat 

zkušenosti na podobných turnajích. 

 

 

Turnaj byl takové malé MS, nechyběli JPN, BRA, CAN, UZB, GEO, AZE, FRA, KAZ, a tak bilanci 

13/12 nepovažuji za špatný výsledek obzvlášť, když naše výprava nebyla kompletní. To ale neznamená, 

že by to nemělo být ještě o dost lepší. Po turnaji následoval také hodně dobře obsazený tréninkový kemp, 

kterého se zúčastnili ještě další závodníci z ČR a společně se připravovali na turnaje EO ESP, EC BIH, 

HUN a CZE. 

 

 

Turnajová bilance: 13/12 

 

 

  Zpracoval:   Václav Sedmidubský – trenér RDJ 

 


