
03. Správa z EO Praha, 1.3.-2.3.2019 
 

Názov akcie: EO Praha 
Kategória: ženy 
Termín: 1.3.-2.3.2019 
Miesto: Praha, CZE 
Tréner: Krnáč Jozef  
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ  
Zameranie: svetový pohár 
Počet krajín: 29 
Ospravedlnená: Geršiová Nina – zranenie  
Zúčastnení: 
 Meno   oddiel   náklady zložka 

1. Majorošová Viktória JC Stu Bratislava SZJ  senior. 
 

Program: 
1.3.2019 
16:00  Akreditácia, ubytovanie 
19:00 – 19:30 váženie 
20:00 – 20:45 losovanie 
 
2.3.2019 
Váha do 57 kg 32 pretekárok 
 
1. Majorošová – Bouju Sif, DEN  10:0   
Oproti posledným EO začala Majorošová veľmi aktívne. Okamžite sa dostala do úchopu a DEN 
zatlačila do defenzívy. Tá si 3:00 kľakla na štyri čo Majorošová využila a svojou dôraznosťou hodila 
uchi-matu 7:0. Po tomto sa snažila skôr držať úchop a kontrolovať zápas. AJ keď obe nenastupovali 
2:25 dostala šido len Majorošová 0:1. To Majorošovú znovu nakoplo k aktivite. Zase zatlačila DEN do 
pasivity, tá si znovu kľakla a Majorošová prešla do ude-hišigi-žuži-gatame 10:0. 
2. Majorošová – Podolak Arleta, POL 0:7 
Vyrovnaný zápas. Majorošová dala do zápasu všetko. Snažila sa aktívne nastupovať a nedať POL 
priestor. To sa jej aj darilo. No z jej nástupou do joko-gake a tomoe-nage sa POL vždy vytočila. 1:52 
POL využila chybu Majorošovej, keď sa vracala z nástupu a hodila osoto-gari 0:7. Rozhodcovia to ešte 
kontrolovali na zázname no po ich porade vyhlásili wazari. Majorošová zvyšovala obrátky no skúsená 
POL už len kontrolovala zápas. V posledných sekundách Majorošová ešte nastúpila do seoi-nage no 
POL sa jej z neho  vykrútila a dopadla len na brucho.  POL potom vyhrala aj celý turnaj. 
1 x vyhrala, 1 x prehrala a obsadila delené 9.-16.miesto. 
  
 
Záver: Na EO necestovala Geršiová, u ktorej pretrvávalo zranenie členku a nebola 100% pripravená.  
 

Na tomto turnaji podala Majorošová najlepší tohtoročný výkon. Bila sa konečne tak, ako od 
nej očakávam. Neskoršiu víťazku z POL potrápila najviac zo všetkých jej súperiek. Škoda chvíľkovej 
nepozornosti, ktorá rozhodla ich vyrovnaný zápas. Majorošovú čaká ešte GP v Antalyi, kde verím, že 
predvedie ešte lepší výkon. 
 

 
V Bratislave 6.3.2019       Mgr. Krnáč Jozef 


