
10. Správa z MEJ, Malaga, ESP 14.9.-18.9.2016 
 

Názov akcie: MEJ Malaga 
Termín: 14.9.-18.9.2016 
Miesto: Malaga, ESP 
Tréner: Krnáč Jozef 
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ, lietadlo, dopravca 
Zameranie: majstrovstvá Európy juniorov a junioriek 
Zúčastnení: 
 Meno   váha  oddiel   náklady   

1. Becík Martin  do 73 kg Dukla Banská Bystrica 50 % SZJ, 50% vlastné 
2. Blahušiak Miroslav do 81 kg JC ZŤS Martin  50 % SZJ, 50% vlastné 
3. Bežo Roman  do 73 kg STU Bratislava  štartovné SZJ, ostatné 

vlastné 
Program: 
14.9.2016 
22:00 príchod, ubytovanie 
15.9.2016 
10:00 akreditácia 
16:00 losovanie 
17:00 – 17:30 Bežo, Becík výklus 
17:00 – 18:00 Blahušiak tréning judo 
19:00 váženie do 73 kg ( aj na našom hotely ) 
 
16.9.2016 
Váha do 73 kg 38 pretekárov 

1. Bežo – Buncic Milan, SRB  0:10 
Bežo si vybojoval úchop a snažil sa nastupovať do joko-gake. Prvý krát sa mu otočil súper od 
tela. Druhý nástup 3:17 si však SRB dal pozor a otočil sa pri nástupe na Beža, ktorý padal na 
svoj chrbát. SRB hneď prešiel do kesa-gatame. Rozhodcovia najskôr dali 0:7 a vyhlásil držanie 
no po 4 sekundách to zmenili na ippon 0:10. Aj keď z môjho pohľadu to bol prechod do ne-
wazy. 
Škoda toho opakovaného nástupu do tej istej techniky, SRB už neprekvapil a ten si to dokázal 
postrážiť. Inak Beža neohrozil.  
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
 

1. Becík – Gajkova Akil, KOS  0:7 
V zápase si Becík nevedel presadiť úchop cez veľmi silného súpera. Ten Becíka nepustil cez 
ruky vôbec do ničoho. A keď si KOS presadil horný úchop tak Becíka úplne zatláčal pod seba. 
Becík tak dostal 2:45 prvé šido 0:1 a 1:27 druhé šido 0:2. Becík sa nevzdával a stále bojoval 
o úchop. No KOS si strážil pohodlný náskok a len blokoval Becíkove snahy o úchop. Nakoniec 
KOS 0:14 využil, že Becík sa snažil ešte zatlačiť na súpera a hodil sasae-curi-komi-aši 0:7. 
1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
Becík síce bojoval celý zápas no KOS bol oveľa silnejší. 
17:00 – 17:30 Blahušiak výklus 
19:00 váženie do 90 kg ( aj na našom hotely ) 
 



17.9.2016 
Váha do 90 kg 32 pretekárov 

1. Blahušiak – Kuusik Mattias, EST  0:10 
Zo začiatku zápasu si Blahušiak presadil svoj vnútorný horný úchop a zatváral EST. Blahušiak 
ho aktívne bral do pohybu a EST bol 3:17 napomínaný šidom 1:0. To mu vydržalo do polovice 
druhej minúty. Tu bolo vidieť ako Blahušiakovi odchádzajú v úchope sily. EST si presadil 
vnútorný úchop a 2:27 hodil seoi-nage 0:7. Blahušiak sa potom znovu snažil dostať súpera do 
úchopu. No ten sa mu vyšmykol na jednostranný úchop za čo Blahušiak 1:48 dostal šido 1:1. 
V závere chcel Blahušiak naskočiť na súpera do ura-nage na 0:50 EST jeho nástup zablokoval 
a sám hodil goši-gurumu 0:7 a 0:10. 
Podobne ako Becík aj Blahušiak bojoval no súper bol fyzicky silnejší. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
 
Záver: 

Ani jeden pretekár nesplnil nominačné kritériá na 100%. Na MEJ tak mohli pretekári 
skôr prekvapiť. Všetci traja síce prehrali prvý zápas, no neboli to odovzdané výkony. Súperi 
boli ešte nad ich sily. 

Z týchto troch je v budúcom roku v kategórii juniorov už len Blahušiak. Ten prešiel 
z dorastencov do juniorov a ešte prešiel do vyššej váhovej kategórie. Takže v junioroch bude 
ešte dva roky. Určite má perspektívu na veľké zlepšenie.  

Becík a Bežo prechádzajú do kategórie do 23 rokov a keď nezmenia svoju prípravu, 
tak len ťažko sa presadia medzi mužmi. 

 
 
 

V Bratislave 21.9.2016       Mgr. Jozef Krnáč 


