
07. Správa z ECJ Atény, jun_22.3.-24.3.2019 
 

Názov akcie: ECJ Atény, GRE 
Kategória: juniori a juniorky 
Termín: 22.3.-24.3.2019 
Miesto: Atény, GRE 
Tréneri: Krnáč Jozef 
Spôsob dopravy: mikrobus STU Bratislava, osobné auto Geršiová na letisko, letecky 
Zameranie: ECJ – európsky pohár juniorov a junioriek, nominačný turnaj 
Ospravedlnení:  
Neospravedlnení:  
Zúčastnení: 

ECJ Athens, GRE_22.3.-24.3.2019 

  meno váha ročník oddiel náklady 

1. Fízel Márius 100 kg 1999 ŠK DUKLA BB SZJ U21 

2. Turac Denis 90 kg 2000 JC STU Bratislava NŠC 

3.  Geršiová Nina 70 kg 2001 JC STU Bratislava NŠC 

4. Barto Alex 81 kg 2001 ŠK DUKLA BB SZJ U21 

5. Banský Bruno 66 kg 2000 ŠK DUKLA BB VŠC 

6. Ďurčo Dalibor 60 kg 1999 ŠK DUKLA BB VŠC 

7. Stromko Ľubomír 100 kg 2000 JC ZŤS Martin NŠC 

8. Török Patrik 73 kg 2001 JC STU Bratislava NŠC 

9. Ruttkay Miroslav 81 kg 1999 JC ZŤS Martin NŠC 

10. Krnáč Jozef tréner   SZJ U21 

  
Program: 
22.3.2019 
15:00 príchod, akreditácia, ubytovanie 
19:00 – 19:30 váženie ľahší 
20:00 – 21:00 losovanie 
23.3.2019 
Váha do 60 kg 39 pretekárov 
1. Ďurčo – Halavachou Ruslan, BLR   0:10 
Ďurčo začal opatrne a len pomaly sa rozbiehal. 3:04 dostal šido za pasivitu 0:1. Hneď z ďalšieho 
úchopu nedotiahol nástup do uči-maty a BLR ho podtočil rukami 0:7. Ďurčo sa snažil pridať ešte viac 
v aktivite no BLR 1:25 skočil do nízkej seoi-nage a Ďurčo mu úplne zbytočne vyliezol na chrbát (asi 
chcel robiť škrtenie?). BLR tak z toho vstal a dokončil svoj nástup 0:10. 
2. rep. Ďurčo – Bedir Berkant, TUR   10:0 



V tomto zápase Ďurčo už zápasil od prvej sekundy aktívne a hlavne sústredene. 2:44 dostal TUR šido 
za predstierané nástupy do tomoe-nage 1:0. Ďurčo pokračoval v tlaku na TUR a po dobrom prechode 
do ne-waza nasadil 1:18 jokošiho-gatame 10:0. 
3. rep. Ďurčo – Theodosiopoulos Tryfon, GRE  10:0 
Tak ako aj v predchádzajúcom zápase Ďurčo bol od začiatku veľmi aktívny. 3:07 dostal GRE šido za 
pasivitu 1:0. A znovu Ďurčo predviedol aj výborný prechod v ne-waza, keď 1:29 nasadil tatešiho-
gatame 10:0. 
4. rep. Ďurčo – Unalov Yerlan, KAZ   0:10 
Opäť mal Ďurčo dobrý úvod. Výborne sa hýbal a predbiehal KAZ v úchope. 2:45 dostal KAZ šido za 
pasivitu 1:0. No hneď z ďalšieho úchopu sa Ďurčo zbytočne otočil KAZ chrbtom a ten ho hodil na ura-
nage 0:10. 
2 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 9.miesto. 
 
Váha do 66 kg 45 pretekárov 
1. Bánsky – Klein Itay, ISR     10:0    
Bánsky bol aktívny od začiatku zápasu. 3:07 nasadil dobré sankaku no ISR mu z toho ušiel a následne 
mu ošetrovali ústa. 2:25 dostal ISR šido za vystúpenie do autu 1:0. Obaja sa snažili nastupovať. No ani 
jednému sa nedarilo svoj nástupy dokončiť. 0:51 dostal šido Bánsky za vytláčanie do autu 0:1. No 
hneď z ďalšieho úchopu hodil Bánsky 0:43 sode-curi-komi-goši 7:0. A hneď na to aj  0:25 tai-otoši 7:0 
a 10:0 
2. Bánsky – Kurtahashov Danila, RUS   0:10 
Od začiatku bol RUS rýchlejší v úchope a aj v nástupoch. Bol o hlavu nižší ako Bánsky. 2:07 hodil RUS 
kouči-gari 0:7. V druhej časti 1:29 dostal Bánsky  šido za pasivitu 0:1. V záverečnej minúte si RUS už 
len strážil vedenie a 0:16 dostal taktické šido 0:1. 
3. rep. Bánsky – Abramisvili Bacho, GEO   10:0 
Zápas mal jednoznačný priebeh. Bánsky GEO predbiehal v úchope, pohybe aj nástupoch. 3:01 hodil 
Bánsky osoto-gari 7:0 a 1:55 sode-curi-komi-goši 10:0. 
4. rep. Bánsky – Osmanov Adil, MDA   0:7 
MDA si od začiatku chytal úchop za rukávy a chystal sa na sode-curi-komi-goši. 3:41 však dostal šido 
za stláčanie rukávov Bánsky 0:1. Ten sa nevedel dostať do svojho úchopu. MDA vyzeral, že už 
nevládze no 1:34 sa mu nakoniec podarilo hodiť sode-curi-komi-goši 0:7. Potom MDA už len stále 
skákal pod Bánskeho a ten tak dostal 0:45 druhé šido 0:2. 
2 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 9.miesto. 
 
Váha do 73 kg 41 pretekárov 
1. Török – Rusu Adelin, MDA    0:10 
MDA bol veľmi fyzicky silný. Török sa len ťažko presadzoval do úchopu. 2:14 hodil MDA o-goši 0:7. 
Z ďalšieho úchopu sa snažil Török nastúpiť do osoto-gari no MDA ho z toho podtočil 0:7 a 0:10. 
1 x prehral, 1 x vyhral a vypadol v prvom kole. 
 
24.3.2019 
Váha do 70 kg 19 pretekárok 
1. Geršiová – Diamanti Georgia, GRE   10:0 
Po opatrnejšom začiatku sa Geršiová dostávala bez problémov do úchopu. 2:20 hodila harai-goši 
následne prešla do boja v ne-waze a 1:50 nasadila goši-šime 10:0 
2. Geršiová – Aksoy Burcu, TUR    10:0 
Veľmi vyrovnaný zápas. Obe pretekárky bojovali hlavne o úchop. Rozhodlo sa v poslednej minúte 
zápasu. Najprv TUR hodila 0:53 sumi-gaeši 0:7. To nakoplo Geršiovú a tá hneď z ďalšieho úchopu 0:40 
hodila soto-maki-komi 7:0 a následne nasadila kuzure-jokošiho-gatame 7:0 a 10:0. 
3. Geršiová - Novikava Viktoryia, BLR   0:10 



V tomto zápase mala navrch od začiatku BLR. Geršiovú do ničoho nepúšťala. 2:43 dostala Geršiová 
šido 0:1. 2:26 hodila BLR kosoto-gari najprv dali rozhodcovia wazari no kým to riešili video 
rozhodcovia tak BLR nasadila kesa-gatame 0:10. 
4. rep. Geršiová – Pircher Natascha, AUT   10:0 
Geršiová mala veľmi aktívny úvod. AUT predbiehala a zatvárala do horného úchopu. 2:52 hodila 
Geršiová joko-gurumu 7:0. AUT bola stále pasívna nevedela sa proti Geršiovej presadiť a tá ju 1:35 
hodila znovu na joko- gurumu 10:0. 
5. rep. Geršiová – Kablan Melike, TUR   10:0 
TUR vyzerala fyzicky silnejšie. No Geršiová sa dobre hýbala a nepúšťala TUR do silného úchopu. TUR 
tak musela nastupovať bez kontroly súperky a Geršiová tu využívala na prechod do ne-waza. 2:18 
predviedla Geršiová perfektný prechod (vykopávačku) a nasadila kesa-gatame 10:0. 
6. rep. Geršiová – Asipovich Zhanna, BLR   0:10 
BLR bola od začiatku aktívnejšia. 2:58 dostala Geršiová prvé šido 0:1 a 1:58 dostala za pasivitu aj 
druhé šido 0:2. Potom sa snažila Geršiová zápas otvoriť a nastúpiť aj bez úplnej kontroly súperky a tá 
ju z toho 1:33 podtočila 0:7 prvýkrát a 1:14 druhýkrát 0:7 a 0:10. 
4 x vyhrala, 2 x prehrala a obsadila 5.miesto. 
 
 
Váha do 81 kg 40 pretekárov 
1. Ruttkay – Gurevitch Guy, ISR    0:10 
ISR bol od začiatku aktívnejší a Ruttkay dostal 3:40 šido za podvliekanie hlavy 0:1. ISR potom hodil 
2:51 kombináciu seoi-nage - ouči-gari 0:10. 
Neviem časy bol som na vedľajšej tatami. 
1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
 
Váha do 90 kg 27 pretekárov 
1. Turac – Zurat Nadov, ISR    0:10 
Turac bol málo pohyblivý, bil sa veľmi staticky. 3:30 nastúpil Turac z miesta do o-goši no rozhodol sa 
z techniky vrátiť a ISR ho hodil na ouči-gari 0:10. Turac si pri tom natiahol chrbát. 
2. rep. Turac – Pizzimenti Ivan, ITA   0:1 GS 7:0 
ITA bol celý čas aktívnejší. Turaca očividne limitovalo zranenie a nevedel sa otočiť do techniky. 2:46 
dostal Turac šido za pasivitu 0:1. Zápas takto prešiel až do GS tu 0:45 dostal Turac druhé šido za 
pasivitu 0:2. No nakoniec sa Turac odhodlal k poriadnemu nástupu a 1:17 hodil kouči-gari 7:0. 
3. rep. Turac – Taban Grigore, MDA   0:7 
Podobný priebeh ako s ITA. Turaca veľmi bolel chrbát no nechcel ten zápas vzdať. Ale nevedel sa 
vôbec hýbať a ani otočiť do techniky. 2:17 dostal Turac šido 0:1. A 1:06 hodil MDA tai-otoši 0:7. 
1 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 9.miesto. 
 
Váha do 100 kg 21 pretekárov 
1. Stromko – Alexandris Dimitrios, GRE   10:0 
Stromko bol v zápase aktívnejší. Viac nastupoval a GRE len vyčkával. A tak ho Stromko 2:20 zavrel 
dobre do úchopu a hodil joko-gake 10:0. 
2. Stromko – Aydin Omer, TUR    0:10 
Začiatok zápasu bol vyrovnaný. Obaja sa len ťažko presadzovali do úchopu. 3:09 dostal šido Stromko 
0:1. No hneď potom 2:51 dostal za sťahovanie šido aj TUR 1:0. No potom bol už trestaný len Stromko. 
TUR síce Stromka neohrozil a robil len nízke seoi-nage, tak Stromka stále predbiehal. 1:41 dostal 
Stromko druhé šido 1:2. A v závere 0:48 aj tretie 1:3 a 0:10. 
3. rep. Stromko – Garel Hugo, FRA   0:10 
Zápas som nevidel celý. Bol som na vedľajšej tatami s Turacom. FRA bol aktívnejší stále naskakoval do 
sumi-gaeši. Stromko bol tak trestaný 0:1. Ku koncu prvej minúty hodil FRA kombináciu uči-mata sumi-
gaeši 0:7. Potom začal mať viac aktivity Stromko. FRA sa len hádzal pod nohy. V polovici zápasu 
nastúpil FRA do uči-maty. Tú mu Stromko jasne zablokoval a FRA podtočil na celý chrbát. Hlavný 



rozhodca vyhlásil ippon. Myslel som, že jednoznačne pre Stromka. No dvaja video rozhodcovia aj bez 
konzultácie s komisárom dali druhé wazari FRA 0:7 a 0:10. 
1 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 9.miesto. 
 
1. Fízeľ – Acet Fatih, TUR     10:0 
Fízeľ kontroloval zápas od začiatku. Bil sa veľmi sústredene. Bez väčších  problémov sa presadzoval 
v hornom úchope a 3:13 hodil goši-gurumu 10:0 
2. Fízeľ – Tarasevich Aliksadnr, BLR   10:0 
BLR bol rovnako vysoký ako  Fízeľ. Obaja sa bili veľmi opatrne v úchope. No od druhej polovici zápasu 
sa Fízeľ začal viac fyzicky presadzovať. 1:13 hodil Fízeľ krásnu kombináciu osoto-gari nidan-kosoto-
gake 10:0 
3. Fízeľ – Saduakas Bekarys, KAZ    10:0 
KAZ bol od začiatku zápasu pasívny. Bol tak o dve hlavy nižší ako Fízeľ. A ten, keď ho zavrel do 
horného úchopu tak KAZ radšej skákal do kolien. Fízeľ však dobrou prácou v ne-waza 2:20 nasadil 
jokošiho-gatame 7:0. A aj, keď mu z toho KAZ ušiel tak bolo vidieť, že mu dochádzajú sily. A tak 1:27 
hodil Fízeľ bez problémov uči-matu 10:0. 
4. Fízeľ - Aydin Omer, TUR    10:0 
Fízeľ sa vo finále stretol s TUR, ktorý porazil Stromka. TUR pokračoval v spôsobe boja. Skákal zo 
všetkého do kolien. Fízeľ sa bil zo začiatku opatrne. 2:35 dostal Fízeľ šido 0:1. To ho nakoplo. Začal 
zase bojovať viac fyzicky a TUR síce skákal do kolien no bol za to trestaný 2:04 dostal šido 1:0. 
V závere zápasu sa Fízeľ opäť presadil v ne-waza a po perfektnom prechode nasadil 0:13 tatešiho-
gatame 10:0. 
4 x vyhral a obsadil 1.miesto. 
 

Záver:  S výkonmi našich pretekárov a pretekárky som bol spokojný. Škoda zranenia 
Turaca, mohlo to byť ešte lepšie. Aj rozhodnutie rozhodcov pri zápase Stromka nebolo podľa 
mňa spravodlivé. No naopak ma teší postupný posun Banského a Ďurča, ktorí sa postupne 
od turnaja k turnaju zlepšujú.  
Turnaj nevyšiel Ruttkayovi a Törökovi. No bol to prvý ECJ a ešte toho majú všetci pred sebou 
dosť. 
 Po dlhej dobe vyhral junior, Fízeľ ECJ. Podal fakt výborný a hlavne sústredený 
výkon! Len tak ďalej... 
  
 
Bratislave 23.4.2019       Mgr. Krnáč Jozef 


