
02. Správa z EO Varšava, POL, 1.3.-4.3.2018 
 

Názov akcie: EO Varšava 
Kategória: ženy 
Termín: 1.3.-4.3.2018 
Miesto: Varšava 
Tréner: Krnáč Jozef  
Spôsob dopravy: vlak 
Zameranie: svetový pohár 
Počet krajín: 24 z 3 kontinentov 
Zúčastnení: 
 Meno   oddiel   náklady zložka 

1. Majorošová Viktória JC STU Bratislava SZJ  senior. 
 

Program: 
1.3.2018 
cesta nočným vlakom 
2.3.2018  
9:30  príchod  
10:00  akreditácia, ubytovanie 
19:00 – 19:30 váženie 
20:00 – 20:45 losovanie 
3.3.2018 
Váha do 57 kg 31 pretekárok 
 

1. Majorošová – Machnicka Vanessa, POL  10:0 
Na začiatku zápasu dostala 3:35 POL šido za blokovanie úchopu vystretými rukami 1:0. Potom 2:53 
dostala šido aj Majorošová za pasivitu 1:1. Z ďalšieho úchopu, ale Majorošová 2:40 hodila tani-otoši 
7:0. Zápas potom kontrolovala a POL do ničoho nepúšťala. Tá sa snažila 1:33 nastúpiť do sode-curi-
komi-goši a Majorošová ju zablokovala a podtočila rukami 7:0 a 10:0. 
 

2. Majorošová - Zehir Tugba, TUR  0:10 
TUR bola veľmi fyzicky silná. Prvý svoj zápas vyhrala len na kontry rukami. Aj s Majorošovou sa jej 
darilo zatvoriť si horný úchop a čakať na chybu. Tá prišla 3:35, keď sa Majorošová zbytočne ponáhľala 
do nástupu do osoto-gari z diaľky. TUR ju otočila a skontrovala rukami 0:7. Majorošová chcela zvýšiť 
aktivitu, no TUR sa znovu podarilo presadiť si horný úchop. Majorošová sa odtláčala, ostala pri tom 
na pätách a TUR ju z toho hodila 2:55 na kouči-gari 0:7 a 0:10. 
1 x vyhrala, 1 x prehrala a obsadila delené 9. – 16.miesto 
 
Záver: Na turnaj sme cestovali nočným vlakom. Vlak meškal 1 hodinu. No na stanici vo Varšave nás 
čakali a odviezli na hotel. Akreditácia, váženie aj losovanie boli bez problémov. Bývali sme v hoteli cca 
15 min od haly. V hale boli dve menšie rozcvičovne, kde bolo dosť zima a tak organizátori nakoniec 
nechali pretekárky rozcvičovať sa aj na zápasovej ploche. 
 V prvom zápase si Majorošová verila a s prehľadom zápas kontrolovala. V druhom keď zistila, 
že TUR je fyzicky veľmi silná, tak sa zbytočne rozhodla nastúpiť  miesto aby TUR rozhýbala do pohybu. 
TUR nakoniec skončila tretia. Majorošová bola nasadená ako 5. 
 

 
V Bratislave 12.3.2018       Mgr. Krnáč Jozef 


