
05. Správa z ME U23 Izhnievsk, RUS_U23_30.10.-4.11.2019 
 

Názov akcie: ME U23 
Kategória: U23 
Termín: 30.10.-4.11.2019 
Miesto: Izhnievsk, RUS 
Tréner: Krnáč Jozef  
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ, letecky  
Zameranie: Majstrovstvá Európy do 23 rokov 
Počet krajín: 33 
Zúčastnení: 
 Meno   oddiel    náklady zložka 

1. Fízeľ Márius  VŠC Dukla BB   SZJ  U23 
2. Blahušiak Miroslav JC ZŤS Martin   SZJ  U23 
3. Barto Alex  ŠK Dukla BB   SZJ  U23 

 
Program: 
30.10.2019 
Prílet do Izhnievska cca o 0:30 miestneho času, leteli sme cez Moskvu 
Čakali na nás organizátori no nezmestili sme sa do autobusov a tak sme boli vyše hodiny na letisku. 
Na hoteli sme tiež dlho čakali a tak sme sa do postelí dostali okolo 03:00 miestneho času. 
31.10.2019 
9:00 – akreditácia 
12:00 – 13:30 prechádzka 
16:00 – losovanie 
1.11.2019 
12:00 – 13:30 
Tréning judo v športovej hale 
19:00 – 19:30 oficiálne váženie do 81 kg 
2.11.2019 
12:00 – začiatok súťaže 
Váha do 81 kg 25 pretekárov 
1. Barto – Dan Ohad, ISR    2:0  GS 0:10 
V zápase bol od začiatku aktívnejší Barto. ISR sa len bránil. No rozhodcovia málo trestali pasivitu. Prvý 
trest za pasivitu dostal ISR až 0:59. Druhé šido za pasivitu dostal ISR 0:11. Zápas išiel do GS. Aj tu bol 
aktívnejší Barto. Podarilo sa mu ISR natiahnuť do ouči-gari a ten si ho hodil pri kontrovaní na seba na 
celý chrbát. No tak isto ako aj na MSJ pre mňa nepochopiteľne, akciu rozhodcovia neohodnotili, aj 
keď Barto mal nad súperom po celú dobu kontrolu. Darmo som sa dožadoval, aby si to pozreli na care 
systéme. V podstate hneď z ďalšieho úchopu 0:43, keď Barto ostal stáť, ISR ho hodil na osoto-gari 
hádam z prvého nástupu v zápase 0:10. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
 
13:00 – 14:30 
Tréning judo v športovej hale 
19:00 – 19:30 oficiálne váženie do 90 kg, 100 kg 
 
3.11.2019 
13:00 – začiatok súťaže 
Váha do 100 kg 17 pretekárov 
1. Fízeľ – Sachylovich Anton, BLR   0:10 



Fízeľ si dokázal viackrát bez problémov presadiť horný úchop. No vôbec nenastúpil. BLR to už čakal. 
3:22 si Fízeľ znovu presadil horný úchop no ostal zase stáť na mieste bokom k súperovi. Ten si ho 
pritiahol okolo pásu, nadhodil ho na boku a hodil na uki-goši 0:10. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
 
Váha do 90 kg 19 pretekárov 
1. Blahušiak – Sidoryk Aliaksandr, BLR  0:10 
Blahušiak vletel do zápasu veľmi aktívne. BLR sa snažil chytať jednostranný ľavý úchop. Blahušiak sa 
mu pritom dostával za chrbát a nastupoval z toho do ura-nage. Na tretí pokus, keď sa mu súper dva 
krát vytočil na brucho 3:20 hodil BLR na ura-nage 7:0. Hneď z ďalšieho útoku zdvihol BLR znovu na 
ura-nage no ten sa mu opäť vytočil na brucho. BLR však zistil, že si stačí počkať a keď Blahušiak znovu 
zaútočil do ura-nage tak mu zachytil nohu do kouči-gari a Blahušiak si ho hodil 2:32 na seba 0:10. 
1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
 
 
 
Záver: Na turnaj s nami cestoval aj pán rozhodca Jukl.  Na letisko do Schverchatu a z letiska nás 
viezla s mikrobusom SZJ trénerka Péterová. 
Let sme mali do Moskvy odkiaľ zabezpečoval organizátor chartrový let do Izhnievska. Bývali sme síce 
na hoteli kde bolo oficiálne váženie, no bola to skôr ubytovňa ako hotel. Mali sme pridelené dve 
sprievodkyne, ktoré nám mali zabezpečovať organizačné veci. No v podstate sme ich nevyužívali. 
 Z výkonom môžem byť spokojný len u Barta. Podal výborný výkon, no tak ako na MEJ aj MSJ 
len sporné rozhodnutia rozhodcov ho delili od víťazstva. 
 Naopak som sklamaný s výkonou Fízľa a Blahušiaka.  
Blahušiak zápas nezvládol takticky. Mal ho výborne rozbehnutý no chcel súpera stoj čo stoj hodiť, 
namiesto toho, aby takticky udržal vedenie. Na takomto podujatí neštartoval prvýkrát a mal by sa 
vedieť presadiť aj takticky. Skúseností na to má dosť. 
Fízeľ vyzeral úplne zablokovaný. Aj keď si presadil úchop tak proste vždy len ostal bokom stáť. Vôbec 
sa nesnažil nastúpiť. Ako by sa bál byť aktívny a nastúpiť naplno. 
 
Tak ako v roku 2018 ani v tomto nedokázali naši pretekári vyhrať ani jeden zápas. Aj keď ich výsledky 
v priebehu roku dávali pred ME U23 veľkú nádej na úspech. No žiaľ, opäť nám to nevyšlo. 
 
V Bratislave 20.11.2019       Mgr. Krnáč Jozef 


