
02. Správa z EO Oberwart, AUT, 15.2.-16.2.2019 
 

Názov akcie: EO Oberwart 
Kategória: ženy 
Termín: 15.2.-16.2.2019 
Miesto: Oberwart, AUT 
Tréner: Krnáč Jozef  
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ  
Zameranie: svetový pohár 
Počet krajín: 35 
Ospravedlnená: Geršiová Nina – zranenie  
Zúčastnení: 
 Meno   oddiel   náklady zložka 

1. Majorošová Viktória JC Stu Bratislava SZJ  senior. 
 

Program: 
15.2.2019 
15:00  Akreditácia, ubytovanie 
19:00 – 19:30 váženie 
20:00 – 20:45 losovanie 
 
16.2.2019 
Váha do 57 kg 40 pretekárok 
 

1. Majorošová – Ballhaus Seija, GER  0:10   
Majorošová nezachytila úvod zápasu. GER si vybojovala prvá úchop, Majorošová vykročila za 
súperkou a tá to využila a hodila 3:50 sode-curi-komi-goši 0:7. GER bola agresívnejšia a veľmi ľahko si 
presadzovala úchop. Z toho sa potom dostávala Majorošová pod tlak. Aj keď nastúpila tak GER ju bez 
problémov zablokovala. 3:01 dostala Majorošová šido keď sa na štyroch bránila a chytila GER pri tom 
za nohavicu 0:1. Majorošovej sa nedarilo zrýchliť a presadiť sa do úchopu. GER už len držala náskok 
a kontrolovala zápas v úchope s aktivitou len aby nebola trestaná. Naopak trestaná bola druhý krát 
1:43 Majorošová 0:2. Potom mala Dva dobré nástupy Majorošová do tani-otoši no GER sa jej z toho 
vytočila. V poslednej minúte sa snažila Majorošová urobiť 0:41 sumi-gaeši no netrafila nohou súperku 
a tá ju zaľahla do tatešiho-gatame 0:10. 
1 x prehrala a vypadla v prvom kole. 
 
 
Záver: Na EO necestovala Geršiová ktorá sa zranila pri tréningu. Organizátori vrátili len štartovné 
a za večeru. Ubytovanie sa už nedalo stornovať. Na EO sme cestovali mikrobusom SZJ. 
 Súťaž bola veľmi kvalitne obsadená a vo váhe do 57 kg bolo najviac pretekárok.  
Majorošová podobne ako v Sofii nezachytila začiatok zápasu. Z toho sa potom odvíja vždy aj ďalší 
priebeh  zápasu, v ktorom potom „ ťahá za kratší koniec“. Pritom v príprave na sústredeniach jej to 
nerobí problém.  
 

 
V Bratislave 19.2.2019       Mgr. Krnáč Jozef 


