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ZPRÁVA TRENÉRA 

 

ECC Bielsko Biala (POL) 

 

 

Datum: 20. - 25. 7. 2022 

   

Kategorie: dorostenci/dorostenky  

 

Počet závodníků 1.JCBO: 3  z toho:  1 dorostenka 

     2 dorostenci 

 

Trenéři: Dušan Koza 

 

 

Hodnocení turnaje: 

 

 Po roční odmlce, se opět konal turnaj evropského poháru v Bielsko Biale v pěkné 

sportovní hale a za skvělé organizace. Sjela se velmi silná konkurence z několik desítek zemí 

Evropy. Turnaj tak velmi kvalitně prověřil nejenom naše závodníky, ale celou českou 

reprezentaci. 

 Všichni naší reprezentanti zvítězili v jednom utkání, dostali se do oprav, kde však 

bohužel již nenašli recept na další vítězné duely. Mrzí prohra Dominiky Kuželové s Němkou, 

kde šlo projít do dalšího kola oprav a přes další závodnice si jít k bodovanému místu. Chybělo 

trošičku štěstí a přízně rozhodčích.  

 Po skončení turnaje následoval tří denní mezinárodní randorový camp, kterého se 

navíc účastnil ještě Ladislav Pačuta, Ladislav Pastornický, Jakub Huvar, Filip Čebík, Silvie 

Rapčanová a David Tomek. 

dorostenci/dorostenky 1.JCBO: 

 

jméno příjmení hm. kategorie počet výher/proher umístění 

Dominika Kuželová 36 kg 1/2 12. 

Šimon Fulneček 90 kg 1/2 9. 

Tomáš Potůček 81 kg 1/2 12 
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Hodnocení jednotlivců: 

 

 Dominika Kuželová: 

 Dominika šla v turnaji velice hezky, myslím, že jí zastihl v dobré pohodě. 

Prezentovala se velmi útočným pojetím juda, dobrou aši wazou si pěkně rozbíjela soupeřky 

do dalších kombinací.  Škoda sporného momentu v opravách, kde útočila technikou sumi 

gaeši, ale rozhodčí to viděl jako útok soupeřky a skóroval na wazari proti Dominice. I tak ale 

zanechala Dominika dobrý dojem z předvedeného výkony, který byl srovnatelný se 

soupeřkami. 

 Šimon Fulneček: 

 Šimon v prvním duelu nezaváhal a přes wazari porazil nepříjemného a houževnatého 

Poláka. V druhém kole narazil na velmi dobrého Ukrajince a v Opravách pak na Gruzína. 

V těchto duelech se neprosadil v úchopu a neměl, jak ohrozit soupeře. Nebyl to výkon 

z nejlepších možností, ale ani zklamání. Potvrdil svoji rvavost a bojovnost s touhou vítězit. 

 Tomáš Potůček: 

 Sympatický výkon Tomáše. Opět vítězství v jednom utkání na druhém světáku jeho 

kariéry. V příštích startech věřím, že to bude zase o stupínek lepší. Je potřeba ještě zesílet a 

získat více sebevědomí. 

 

Všem našim reprezentantům, děkujeme a gratulujeme k umístění a dobré reprezentaci našeho 

klubu na evropském tatami. 

 

V Ostravě: 24. 5. 2022    Zpracoval: Dušan Koza 


