
08. Správa z ECJ Lignano, ITA 6.4.-8.4.2018 
 

Názov akcie: ECJ Lignano 
Kategória: junior. 
Termín: 6.4.-8.4.2018 
Miesto: Lignano, ITA 
Tréneri: Krnáč Jozef, Pulc Libor,   
Spôsob dopravy: mikrobus OŠG (), osobné auto (Pulc) 
Zameranie: nominačný turnaj 
Počet krajín a účastníkov: 36, muži 387, ženy 217 
Ospravedlnení: Ruttkay, Fízel, Mokoš  všetci zranenie 
Zúčastnení: 
 

  meno Váha ročník oddiel náklady 

1. Blahušiak Miroslav 90 kg 1998 JC ZŤS Martin reciprocita DUKLA 

2. Stromko Lubomír 100 kg 2000 JC ZŤS Martin reciprocita DUKLA 

3. Turac Denis 90 kg 2000 JC STU Bratislava reciprocita DUKLA 

4. Ďurčo Dalibor 60 kg 1999 ŠK Dukla BB reciprocita DUKLA 

5. Lupták Ján 73 kg 1999 ŠK Dukla BB reciprocita DUKLA 

6. Bánsky Bruno 60 kg 2000 ŠK Dukla BB reciprocita DUKLA 

7. Benko Jozef 73 kg 1999 JC STU Bratislava reciprocita DUKLA 

8. Hlobej Ivan nad 100 kg 1999 ŠK  Dukla BB reciprocita DUKLA 

9. Mirovič Filip 90 kg 2000 AŠK Slávia Trnava odd 

 

     

10. Krnáč Jozef tréner   reciprocita DUKLA 

11. Pulc Libor tréner   SZJ 

  
Program: 
6.4.2018 
14:30 príchod 
16:30 akreditácia, ubytovanie (na akreditácii som bol 2 hod) 
19:00 váženie ľahký 
20:00 losovanie 
7.4.2018 
Váha do 60 kg 57 pretekárov 
1. Ďurčo – Rea Diego, ITA    0:10 
ITA od začiatku zápasu Ďurča vo všetkom predbiehal. Hneď ako sa dostal ITA do úchopu tak 
nastupoval. 2:30 hodil ITA seoi-nage 0:7. Potom ITA začal zápasiť taktickejšie a Ďurča držal v úchope 



za rukávy. Obaja tak dostali 1:50 šido 1:1. Ďurčo sa však stále nevedel rozbehnúť a v závere zápasu ho 
ITA znovu hodil 0:32 na seoi-nage 0:7 a 0:10. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
2. Banský – Bartuzzi Andrea, ITA   0:0 GS  0:7 
Zápas bol celý čas vyrovnaný. Obaja sa snažili bojovať aktívne a obaja nastupovali. No ani jeden 
nevedel nástup dotiahnuť. Tak sa išlo do GS. Tu začal ITA ešte viac útočiť a 0:37 dostal Banský šido 
0:1. Banský ďalej bojoval a súpera trikrát hodil no vždy sa mu vytočil na brucho. Bolo vidieť, že mu 
dochádzajú sily aj keď sa snažil, tak ITA všetky jeho útoky ustál a sám začal mať prevahu.4:08 hodil 
ITA ouči-gari 0:7. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
 
Váha do 73 kg 71 pretekárov 
1. Benko – Kalisterski Dobromir, BUL  0:10 
BUL v zápase dominoval. 3:22 hodil kouči-gari 0:7. Benko sa nevedel vôbec presadiť. Keď sa aj dostal 
do úchopu tak nenastúpil. 2:56 dostal šido za pasivitu 0:1. Potom sa bojovalo skôr o úchop. A Benko 
sa snažil o nástupy. No 1:25 netrafil seoi-nage a dostal druhé šido 0:2 za predstieraný útok. A BUL ho 
hneď z ďalšieho úchopu 1:12 takticky vytlačil von zo žinenky a Benko dostal tretie šido 0:3 a 0:10. 
1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
1. Lupták – Magnani Alessandro, ITA  0:10 
Hneď po prvej akcii sa dostali do ne-wazy a ITA 3:22 urobil ukážkový prechod do ude-hišigi-žuži-
gatame 0:10. Lupták sa pri tom ešte aj zranil, keď si natiahol úpon bicepsu. 
1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
 
8.4.2018 
Váha do 90 kg 46 pretekárov 
1. Turac – Jerkunica Mario, CRO  10:0 
Turac zápas v pohode kontroloval. CRO do ničoho nepusti. 2:45 dostal CRO šido 1:0. a 2:18 hodil 
Turac goši-gurumu 10:0. 
2. Turac – Ait Mohamed Amer, FRA 0:2 GS 7:0 
V celom zápase v riadnom čase dominoval FRA. Turac za nevedel presadiť do nástupov. Aj keď si 
vybojoval úchop tak FRA sa mu okamžite vytrhol. Turac tak dosta 2:23 prvé šido 0:1 a 1:56 druhé šido 
za vytiahnutie vlastného límca 0:2. Zápas tak išiel do GS kde však 0:37 po chybe FRA nasadil Turac 
kesa-gatame 7:0. 
3. Turac – Yagubov Azar, AZE  7:0 
Zo začiatku zápasu sa Turac dostával do úchopu a nastupoval do goši-gurumi. 3:05 dostal AZE šido 
1:0. Potom však začal zvyšovať aktivitu AZE. Turac sa dostal pod veľký tlak. 1:46 dostal Turac šido 1:1. 
Hneď z ďalšieho úchopu 1:24 druhé šido 1:2 za jednostranný úchop. AZE Turaca naháňal a nátlakovo 
sa ho snažil dostať k autu, aby ho vytlačil. Turac to však využil a 0:37 hodil uki-goši 7:0. Potom ho síce 
AZE strhol na kolená no rozhodcovia mu už trest nedali. 
4. Turac – Toth Apor, HUN  0:10 
Po opatrnom začiatku Turac skúsil nastúpiť 3:18 do seoi-nage no pri tom si namotal HUN ruku na krk 
a ten ho z toho uškrtil 0:10. 
5. rep. Turac – Brasnjovic Darko, SRB 7:7 GS 0:7 
Veľmi vyrovnaný zápas. Obaja boli veľmi aktívny. Na začiatku mal viac pokusov do nástupov SRB a tak 
Turac dostal 3:00 šido 1:0. Turacovi sa potom podarilo na dvakrát dotiahnuť 1:55 goši-gurumu 7:0 
a následne chytil kesa-gatame no SRB mu po 5 sekundách ušiel. Škoda , že 1:27 hneď z ďalšieho 
úchopu SRB hodil seoi-nage 0:7. V závere zápasu bolo vidieť, že Turacovi dochádzajú sily. 0:04 dostal 
Turac druhé šido. Zápas tak išiel do GS. Tu sa znovu presadil 1:19 SRB, keď znovu hodil seoi-nage 0:7. 
3 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 5.miesto. 
1. Mitrovič – Belz Marvin, GER  0:10 



Mitrovič padol 3:50 hneď z prvého úchopu na kouči gari 0:7. Pri tom ako vstával GER zo zeme si 
vytiahol kimono, za čo dostal 3:32 šido 1:0. Z ďalšej akcie 3:12 sa obaja dostali do ne-wazy a GER 
nasadil goši-šime 0:10. 
1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
1. Blahušiak – Vukicevic Frane, CRO 10:0 
Hneď z prvého úchopu 3:39 hodil Blahušiak harai-goši 10:0 
2. Blahušiak – Jarnc Jernej, SLO  1:2 GS 10:0 
V riadnom čase to bol vyrovnaný zápas. 2:11 dostali obaja šido za vyhýbanie sa úchopu 1:1. Blahušiak 
sa nevedel dostať SLO na telo a jeho nástupy boli z diaľky čo SLO v pohode kontroloval. Naopak 
v závere viac robil SLO a 0:55 dostal Blahušiak druhé šido 0:2. Zápas došiel do GS. Blahušiak dokázal 
zmobilizovať sily a zatlačiť SLO do pasivity a keď sa dostali obaja do ne-wazy tak nasadil tatešiho-
gatame 10:0. 
3. Blahušiak – Allakhverdiev Eidar, RUS 0:10 
Zápas mal úplne jednoznačný priebeh. RUS sa okamžite od začiatku agresívne natláčal do Blahušiaka. 
3:40 dostal Blahušiak prvé šido 0:1. 3:25 dostal druhé za vystúpenie 0:2 a 2:54 tretie za jednostranný 
úchop 0:3 a 0:10. v zápase si obnovil zranenie rebier. 
4. rep. Blahušiak – Nikiforov Dilyan, BEL 10:0 
Blahušiak bol od začiatku aktívny a BEL dostal 2:2 šido za vyhýbanie sa úchopu 1:0. druhé šido 1:12 
dostal BEL za pasivitu 2:0. V závere sa podarilo Blahušiakovi hodiť 0:31 soto-maki-komi 7:0 a následne 
nasadiť kuzure-jokošiho-gatame 7:0 a 10:0. 
5. rep. Blahušiak - Brasnjovic Darko, SRB 0:10 
V prvej polovici zápasu mal navrch Blahušiak. 2:29 dostal SRB šido 1:0. Potom však Blahušiak spravil 
chybu, keď sa snažil vytlačiť SRB do autu a ten ho hodil na o-goši 0:10. 
3 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 7.miesto. 
 
Váha do 100 kg 25 pretekárov 
1. Stromko – Milosevic Damjan, CRO 10:0 
CRO bol aktívnejší hneď od začiatku zápasu. 3:29 dostal Stromko šido za jednostranný úchop 0:1. 
Stromko však takticky bojoval hlavne pohybom v úchope a čakal na chybu súpera. Ten 2:31 nastúpil 
do harai-goši z čoho ho Stromko skontroval na ura-nage 10:0. 
2. Stromko – Kapor Nikola, BIH  10:0 
Tak ako aj v prvom zápase bol súper aktívnejší. BIH bol o hlavu vyšší ako Stromko a tak sa ľahšie 
dostával do horného úchopu. 2:34 dostal Stromko šido, keď sa v ne-waze chytil stojaceho BIH za 
nohu 0:1. Potom viackrát nastúpil Stromko a BIH dostal šido za pasivitu 1:1. BIH potom zvýšil aktivitu 
a 0:23 dostal Stromko druhé šido za pasivitu 1:2. No BIH sa pri tom úplne vyšťavil. V posledných 
sekundách po nedôraznom nástupe BIH do ouči-gari ho Stromko skontroval rukami a dotlačil na zem 
7:0 a následne nasadil kesa-gatame 7:0 a 10:0. 
3. Stromko – Karimli Adil, AZE  0:10 
AZE si bez problémov chytal horný úchop a zatváral Stromka. 3:19 z toho hodil AZE uči-matu 0:10. 
4. rep. Stromko – Rejchrt Matyas, CZE 10:0 
CZE mal výborný vstup do zápasu. Hneď z prvého úchopu hodil Stromka na seoi-nage 0:7. V podstate 
hneď z druhéh znovu no Stromko sa otočil na len na zadok. Postupne však CZE začali dochádzať sily. 
2:00 dostal prvé šido za vystúpenie 1:0. A 1:45 druhé za pasivitu 2:0. V závere ho Stromko podobne 
ako BIH skontroval len rukami z jeho nástupu do ouči-gari 10:0. 
5. rep. Stromko – Brezhnev Kirill, RUS 0:10 
RUS si presadil hneď úchop a z prvého nástupu 3:25 hodil Stromka na seoi-nage 0:10. 
3 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 7.miesto. 
 
Váha +100 kg 18 pretekárov 
1. Hlobej – Agro Sylvain Lorenzo, ITA 0:10 



ITA si bez problémov presadzoval úchop a dostával Hlobeja do pohybu. Ten za ním stále chodil bez 
aktívneho odporu. Aj keď sa Hlobejovi podarilo chytiť si úchop prvý, tak nenastúpil. 2:38 dostal 
Hlobej prvé šido 0:1. 1:50 druhé šido 0:2 a 1:24 tretie šido 0:3 a 0:10. 
1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
 

Záver: Na ECJ neštartovali traja pretekári od ktorých som čakal, že sa tu presadia. 
V spolupráci s DUKLOV BB sme mali pre 9 osôb uhradení pobyt v rámci ich internej 
reciprocity. Ubytovaní sme boli hneď vedľa haly, čo bolo super. Stravu mali len pretekári ja 
s Pulcom sme mali krátené diéty. 
 Z výkonov ma veľmi potešil Stromko a Turac. Pre oboch to bol prvý juniorský ECJ 
a podarilo sa im hneď presadiť v naozaj silnej konkurencii. Blahušiak podal štandardný výkon 
no tento krát to na medailu nestačilo aj keď bol limitovaný od tretieho zápasu obnoveným 
zranením.  
 Z ostatných podal veľmi bojovný výkon Banský. No je vidieť, že ešte musí popracovať 
na fyzickej pripravenosti. Kondične vládze no silovo nevie dotiahnuť techniky.  

Viac som čakal hlavne od Ďurča. No bol po zranení a tak dúfam, že nabudúce podá 
bojovnejší výkon.  

Zvyšok podal veľmi slabučký výkon a chlapci majú čo robiť, ak sa chcú biť rovnocenne 
na takto silných podujatiach. 
 
 
  
V Bratislave 12 
12.4.2018       Mgr. Krnáč Jozef 


