
09. Správa z ECJ  St.Petersburg, RUS, 13.4.-15.4.2018 
 

Názov akcie: ECJ St.Petersburg 
Kategória: junior. 
Termín: 13.4.-15.4.2018 
Miesto: St. Petersburg, RUS 
Tréner: Krnáč Jozef,  
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ na letisko, letecky 
Zameranie: nominačný turnaj a sústredenie - randori 
Počet krajín a účastníkov: 17, muži 171, ženy 88 
Ospravedlnení:  
Zúčastnení: 
 

ECJ a TC St. Petersburg, RUS_13.4.-18.4.2018_juniori 

  meno váha ročník Oddiel náklady 

1. Blahušiak Miroslav 90 kg 1998 JC ZŤS Martin NŠC 

2. Fízeľ Márius 100 kg 1999 ŠK Dukla BB SZJ 

3. Turac Denis 90 kg 2000 JC STU Bratislava NŠC 

4. Ďurčo Dalibor 60 kg 1999 ŠK Dukla BB SZJ 

5. Krnáč Jozef tréner   SZJ 

  
Program: 
13.4.2018 
15:30 príchod 
16:30 akreditácia, ubytovanie (na akreditácii som bol 2 hod) 
19:00 váženie ľahký 
20:00 losovanie 
14.4.2018 
Váha do 60 kg 18 pretekárov 
1. Ďurčo – Konishi Seishiro, JPN   0:10 
V zápase sa snažil Ďurčo presadiť do horného úchopu. To sa mu však darilo veľmi ťažko lebo JPN bol 
stále v pohybe. A veľmi dobre točil Ďurča v ne-waze, vždy boli na zemi aj 20´´. Dvakrát však Ďurčo JPN 
zavrel, ale nedokázal z toho nastúpiť. A tak  2:33 dostal Ďurčo šido za pasivitu 0:1. A z ďalšieho 
úchopu ho JPN hodil 2:14 na seoi-nage 0:10. 
2. rep. Ďurčo – Kurtashov Danila, RUS  0:10 
Oveľa viac vyrovnaný zápas. Obaja nastupovali a boli aktívny v pohybe. No v polovici zápasu 1:44 
chytil RUS Ďurča do kuzure-jokošiho-gatame po ukážkovom prechode 0:10. 
2 x prehral a vypadol v prvom kole repasáže. 
 
15.4.2018 
 Váha do 90 kg 29 pretekárov 
1. Turac – Matveicius Eugen, MDA   10:0 
MDA robil celý zápas len nízku ippon-seoinage. Turaca vždy predbehol, keď sa mu hádzal pod nohy. 
A aj, keď ho reálne neohrozil tak bol opticky aktívnejší. 2:53 dostal prvé šido 0:1. Potom sa Turacovi 
darilo podržať si MDA v úchope, ale nenastúpil z toho do veľkej techniky, keď sa len okopávali a tak 



2:23 dostali šido obaja 1:2. Potom však začal MDA opäť predbiehať Turaca do seoi-nage a tak Turac 
dostal 0:29 aj tretie šido 1:3 a 0:10. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
 
1. Blahušiak – Susulov Magomed, RUS  0:10 
Blahušiak zápasil so zranením, čo sa prejavilo aj na výkone. Darilo sa mu zatvárať RUS do úchopu  a aj 
ťahať ho za sebou. RUS niekoľkokrát vyšiel do autu a späť no nebol za to trestaný. Blahušiak bol 
naopak aktívnejší a dobrou aši-wazou sa mu darilo RUS vychyľovať. No rozhodca dal 2:05 šido obom 
1:1. Potom sa  však podarilo RUS potiahnuť Blahušiaka na seba, ten urobil prvý krát v zápase 3 kroky 
za súperom a ten ho hodil 1:48 na tai-otoši 0:10. 
1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
 
Váha do 100 kg 15 pretekárov 
1. Fízeľ – Behzadi Behrud, AZE  10:0 
Hneď z prvého úchopu hodil Fízeľ tomoe-nage 7:0. Potom sa zápas vyrovnal. No Fízeľ kontroloval 
priebeh zápasu a keď doňho AZE 2:02 zatlačil tak hodil o-goši 10:0. 
2. Fízeľ – Bulthuis Kylian, NED  10:0 
Aj v tomto zápase sa podarilo Fízeľovi hodiť na začiatku zápasu súpera. 3:25 hodil soto-maki-komi 
7:0. Potom sa však nechal zbytočne zavrieť do horného úchopu a NED po pár nástupoch v prvej 
minúte získal šido 0:1. Fízeľ sa však hneď spamätal a po kombinácii uči-mata kouči-gari 2:38 hodil 
NED 10:0. 
3. Fízeľ – Yamaguchi Takaya, JPN  0:10 
Zápas Fízeľovi vôbec nevyšiel. JPN ho nepúšťal do úchopu a dobrým pohybom bránil Fízeľovi 
v aktivite. 2:43 dostali ešte šido obaja 0:1. No 2:16 dostal druhé šido len Fízeľ 0:2. Potom sa mu 
podarilo zavrieť konečne JPN do svojho úchopu, obaja padli na štyri a JPN sa dvíhal znovu do postoja. 
Fízeľ mu v tom chcel zabrániť a zobrať ho do goši-šime pri čom mu však chytil nohu. A tak 1:39 dostal 
tretie šido 0:3 a 0:10. 
4. rep. Fízeľ – Pershin Alexander, RUS 10:0 
Do zápasu išiel Fízeľ opäť aktívne. Podarilo sa mu RUS zavrieť do úchopu a 3:39 hodil goši-gurumu 
7:0. Potom sa však akoby prestal biť a nevedel si chytiť vôbec úchop. RUS ho zrazu predbiehal. 
V polovici zápasu sa však Fízeľ spamätal a hodil  1:55 tomoe-nage 7:0 a 10:0. 
3 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 3.miesto. 
 

Záver: Po dlhšom čase som videl Fízľa v akcii. Podal dobrý výkon aj keď musí popracovať na 
chvíľkových výpadkoch v sústredení počas zápasov. Ďurčo sa bil o poznanie lepšie ako 
v Lignane, no pre neho je dôležité hlavne sústredenie. Turac aj Blahušiak podali štandardný 
výkon, no tentokrát to na lepší výsledok nestačilo. 
 Počas turnaja mali organizátori výpadky na informačných obrazovkách a tak som 
musel kontrolovať poradie zápasov aj na internete. Napr. AZE pretekár kvôli tomu nestihol 
prísť na tatami. 
 Ubytovanie v hoteli aj doprava prebehla bez problémov. Miesto stravy som vyplatil 
krátené diéty. 
 
 
  
V Bratislave 19.4.2018       Mgr. Krnáč Jozef 


