
8. Správa z ECJ St. Petersburg, RUS 14.4.-16.4.2017 
 

Názov akcie: ECJ St. Petersburg, RUS 
Kategória: juniori  
Termín: 14.4.-16.4.2017 
Miesto: St. Petersburg 
Tréneri: Krnáč Jozef 
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ a STU Bratislava na letisko a z letiska, letecky 
Zameranie: ECJ – nominačný turnaj 
Ospravedlnení: Fízel ochorel v deň odchodu 
Nominovaní: 

  meno váha oddiel náklady  

1. Blahušiak Miroslav 90 kg JC ZŤS Martin SZJ 

2. Fízel Márius 100 kg VŠC DUKLA BB SZJ 

3. Krnáč Jozef tréner tréner SZJ 

 
14.4.2017 
Príchod, akreditácia, losovanie 
15.4.2017 
10:00 – 11:00 tréning judo na hotely 
16.4.2017 
Váha do 90 kg 25 pretekárov 

1. Blahušiak – Bozha Iurii, RUS   0:10 
V zápase sa obaja snažili vybojovať úchop. Keď si ho Blahušiak vybojoval a dostával RUS do pohybu 

tak ten nič neurobil. No RUS veľmi dobre robil v ne-waze a darilo sa mu tam vždy ostať aj 40´´. 

Nakoniec sa mu podarilo nasadiť 0:46 ude-hišigi-žuži-gatame 0:10 

2. Blahušiak – Baturisvili Illis, GEO   0:10 

Blahušiak zaspal začiatok zápasu, keď zbytočne zatlačil do súpera a ten ho 3:44 hodil na o-goši 0:7. 

Potom však Blahušiak pritvrdil v úchope a začal GEO ťahať v pohybe za sebou. 2:48 hodil Blahušiak 

ura-nage 7:0 a z ďalšieho nástupu GEO do uči-maty ho Blahušiak podtočil 7:0. No Blahušiak v zápase 

zvoľnil tempo prestal byť aktívny v úchope a GEO ho zatvoril a hodil 1:40 na tani-otoši 0:7 a následne 

chytil v ne-waze do kuzure-jokošiho-gatame 0:10. 

2 x prehral a vypadol v prvom kole repasáže. 

 
Záver: Ubytovaní sme boli v hlavnom hoteli. Mali sme objednanú trojku izbu a keby docestoval aj 
Fízel tak sa tam len ťažko pomestíme. Akreditácia aj priebeh turnaja boli veľmi dobré. Miesto stravy 
som vyplatil krátené diéty.  

Aj keď Blahušiak prehral oba zápasy, tak podal dobrý výkon. V druhom zápase viedol na dve 
wazari. Obaja Blahušiakovi súperi boli veľmi silový. No v úchope im stíhal. Blahušiak sa musí hlavne 
viac zamerať na boj v ne-waze, tam mu toho ušlo najviac. 
  
 
 
 

V Bratislave 4.5.2017       Mgr. Krnáč Jozef 


