
10. Správa z ECJ Malaga, jun_17.5.-20.5.2019 
 

Názov akcie: ECJ Malaga, ESP 
Kategória: juniori a juniorky 
Termín: 17.5.-20.5.2019 
Miesto: Malaga, ESP 
Tréneri: Krnáč Jozef 
Spôsob dopravy: letecky z BA  
Zameranie: ECJ – európsky pohár juniorov a junioriek, nominačný turnaj 
Ospravedlnení:  
Neospravedlnení:  
Zúčastnení: 

  meno váha ročník oddiel náklady 

1. Geršiová Nina 78 kg 2001 JC STU Bratislava NŠC 

2. Turac Denis 90 kg 2000 JC STU Bratislava NŠC 

3. Krnáč Jozef tréner   SZJ U21 

Program: 
17.5.2019 
14:00 príchod, akreditácia, ubytovanie 
19:00 – 19:30 váženie 78 kg 
20:00 – 21:00 losovanie 
 
18.5.2019 
Váha do 78 kg 18 pretekárok 
1. Geršiová – Brustel Lou Ann, FRA   10:0 
Geršiová sa len ťažko dostávala do úchopu. FRA ju predbiehala v úchope aj v nástupoch. 0:57 dostala 
Geršiová šido za pasivitu 0:1. V závere 0:17 si však Geršiová dobre počkala na slabší nástup FRA do 
uči-maty a skontrovala ju joko-gurumou 10:0. 
2. Geršiová – Baczek Maria. POL    0:10 
Aj v tomto zápase bola Geršiová pasívnejšia. POL ju predbiehala v úchope aj nástupoch a Geršiová sa 
len bránila. 1:59 dostala Geršiová šido 0:1. Z ďalšieho úchopu 1:31 POL nastúpila do proti pohybu na 
soto-maki-komi a Geršiová nestihla zareagovať 0:7. Z toho POL hneď prešla v ne-waze do kesa-
gatame 0:7 a 0:10. 
3. Geršiová – Perez Gomez Lucia, ESP   0:10 
Konečne bola zo začiatku aktívnejšia Geršiová. Darilo sa jej vybojovať si úchop. ESP sa z toho 
dostávala ťažko a 3:08 si pomohla úderom do ruky za čo dostala šido 1:0. V polovici zápasu sa aktivita 
otočila. ESP začala pridávať na obrátkach a 2:14 dostala šido za pasivitu aj Geršiová 0:1. V závere 
zápasu sa podarilo ESP zatvoriť Geršiovú do horného úchopu a 0:28 hodila ESP sumi-gaeši 0:10. 
1 x vyhrala, 2 x prehrala a obsadila 9.miesto. 
 
19.5.2019 
Váha do 90 kg 21 pretekárov 
1. Turac – Bakakuri Davyd, GER   1:1 GS 7:0 
Veľmi vyrovnaný zápas. Viac síce nastupoval Turac, ale vždy z miesta a GER sa ho snažil hlavne 
kontrovať. V polovici zápasu mal GER sériu viacerých nástupov  a 2:15 dostal Turac šido 0:1. Turac sa 
snažil zvýšiť obrátky a viac krát mal veľmi dobrý nástup do ouči-gari a goši-gurumi. No GER sa vždy 
otočil na brucho. 0:10 dostal GER šido 1:0. Zápas išiel do GS. Turac pokračoval v tlaku a 2:58 dostal 
GER druhé šido 2:1. Nakoniec sa Turacovi podarilo dotiahnuť 4:04 nástup do o-goši 7:0. 



2. Turac – Uvarov Andrei, RUS   0:10 
RUS sa darilo hneď zatvárať Turaca do úchopu. Podržal mu hlavne rukáv a Turac sa z toho nevedel 
vytrhnúť. 3:24 z toho úchopu RUS hodil harai-goši 0:7 a následne v boji v ne-waze nasadil ude-hišigi-
žuži-gatame 0:10. Kým stihol Turac odklepať tak RUS mu prepáčil lakeť. 
3. Turac – Gomez Cabello Javier, ESP  0:10 
V tomto zápase Turac pre zranenie lakťa nenastúpil. 
1 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 9.miesto. 
 

Záver: 
Turnaj bol pre oboch náhradou za ECJ Lignano kde nemohli štartovať kvôli zraneniu. 

Greršiová na tomto turnaji v Malage nakoniec štartovala o váhu vyššie, nakoľko si kvôli 
zraneniu nestihla upraviť váhu. Turac bol tesne pred maturitou. U oboch tak bolo vidieť, že 
nepodali optimálny výkon. Čo je škoda, nakoľko turnaj nebol extrémne silne obsadený. 
 Pri akreditácii boli veľké problémy za ktoré sa mi neskôr organizátori ospravedlnili. 
Chybu si priznali bola na ich strane. Nemali nás najskôr vôbec v systéme a preto nás ani 
nečakali pri prílete na letisku. A tak sme museli ísť do hotela taxíkom.  
 
Bratislave 22.5.2019       Mgr. Krnáč Jozef 


