
11. Správa z ECJ Leibnitz, AUT, jun_31.5.-2.6.2019 
 

Názov akcie: ECJ Leibnitz 
Kategória: juniori a juniorky 
Termín: 31.5.-2.6.2019 
Miesto: Leibnitz, AUT 
Tréneri: Krnáč Jozef 
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ, mikrobus ŠG BA  
Zameranie: ECJ – európsky pohár juniorov a junioriek, nominačný turnaj 
Ospravedlnení: Turac Denis 
Neospravedlnení:  
Zúčastnení: 

  meno váha ročník oddiel 

1. Geršiová Nina 78 kg 2001 JC STU Bratislava 

2.         

3. Barto Alex 81 kg 2001 ŠK DUKLA BB 

4. Mitrovič Filip 90 kg 1999 AŠK Slávia TT 

5. Banský Bruno 66 kg 2000 ŠK DUKLA BB 

6. Ďurčo Dalibor 60 kg 1999 ŠK DUKLA BB 

7. Stromko Ľubomír 100 kg 2000 JC ZŤS Martin 

8. Ruttkay Miroslav 81 kg 1999 JC ZŤS Martin 

9. Török Patrik 73 kg 2001 JC STU Bratislava 

10. Murčo Richard 73 kg 2001 JC STU Bratislava 

11. Krnáč Jozef tréner   

Program: 
31.5.2019 
13:00 príchod, akreditácia, ubytovanie 
19:00 – 19:30 váženie 78 kg dievčatá, 60 kg, 66 kg, 73 kg chlapci 
20:00 – 21:00 losovanie 
 
1.6.2019 
Váha do 78 kg 23 pretekárok 
1. Geršiová – Moura Luana, BRA    0:10 
BRA mala lepší pohyb hneď od začiatku zápasu. Geršiová sa snažila presadiť horný úchop, no BRA ju 
predbiehala do seoi-nage. Prvý krát to ešte Geršiová zablokovala no 3:37 už nie a BRA hodila nízku 
seoi-nage 0:10 
1 x prehrala a vypadla v prvom kole 
 
Váha do 60 kg 61 pretekárov 
1.  Ďurčo – Karmov Malik, RUS    0:10 
RUS si hneď od začiatku chytal úchop za dva rukávy. Ďurčovi sa nedarilo sa mu z toho vytrhnúť. A tak 
RUS bez problémov hodil 3:22 Ďurča na sode-curi-komi-goši. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole 
 
Váha do 66 kg 64 pretekárov 
 
1. Bánsky – Chutkerashvili Davit, GEO   10:0 
GEO sa snažil presadiť do horného úchopu no Bánsky sa mu veľmi dobre bránil pohybom. 2:40 hodil 
Bánsky seoi-nage no rozhodcovia ju neohodnotili. Bánsky postupom času pridával na aktivite a 0:33 



dostal GEO šido 1:0. To GEO naštartovalo a hneď z ďalšieho úchopu chcel naskočiť na Bánskeho. Ten 
to perfektne využil a hodil ouči-gari-maki-komi 10:0. 
2. Bánsky – Gomes Benjamin, FRA    0:7 
Zo začiatku vyrovnaný zápas. 3:40 dostal Bánsky vymyslené šido za pištoľový úchop 0:1. Pritom 
pištoľový úchop a do cross gripu chodil stále FRA. 2:32 z toho hodil osoto-gari 0:7. Bánsky sa len 
veľmi ťažko dostával do svojho úchopu. 1:37 chcel FRA prekvapiť seoi-nage ale ten sa mu ešte 
v úchope vytrhol a bol z toho predstieraný útok za šido 0:2. no hneď z ďalšieho úchopu 1:17 sa hodil 
na predstieraný útok aj FRA a tak dostal šido aj on 1:2. V závere FRA ešte vybehol do autu 0:01 tak 
dostal druhé šido 2:2. 
1 x vyhral, 1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
 
Váha do 73 kg 85 pretekárov 
1. Török – Krasnojevic Milija, SRB    1:2 GS  7:0 
Veľmi vyrovnaný zápas. Prvú polovicu zápasu bol aktívnejší Török. 3:15 dostal SRB šido za vyhýbanie 
sa úchopu 1:0. Török sa snažil nastupovať hlavne do kouči-gari, seoi-nage a kata-gurumi no väčšinou 
to bolo z miesta a SRB to v pohode blokoval. SRB v závere pridával na obrátkach a 1:14 dostal Török 
prvé a 0:32 druhé šido 1:1 a 1:2. Zápas išiel do GS. Tu bol od začiatku aktívny Török. Podarilo sa mu 
rozpohybovať SRB a konečne z pohybu 1:11 hodil kata-gurumu 7:0. 
2. Török – Radvanszki Szilard, ROU   0:10 
Török pokračoval v aktívnom boji. Snažil sa predbiehať fyzicky silného ROU. 3:05 nastúpil do super 
kata-gurumi a ROU sa mu až tesne nad zemou z toho vytočil. No hneď z ďalšieho úchopu 2:55 Török 
zaspal a ROU ho hodil na seoi-nage 0:10. 
1 x vyhral, 1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
 
1. Murčo – Mamiashvili Aleko, GEO   0:10 
GEO si od začiatku chytal krížový úchop no hneď z neho útočil. 3:45 zavrel Murča zhora a ten si radšej 
kľakol na kolená za čo dostal šido 0:1. 3:07 GEO hodil z tohto úchopu Murča na sumi-gaeši 0:7. 
Murčovi sa nedarilo presadiť sa v úchope, alebo aspoň GEO zabrániť v krížnom úchope. GEO tak 2:24 
hodil ešte kouči-gari-maki-komi 0:7 a 0:10. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
 
19:00 – 19:30 váženie 81 kg, 90 kg, 100kg chlapci 
 
 
2.6.2019 
Váha do 81 kg 66 pretekárov 
1. Ruttkay – Moorhead Lachlan, GBR   0:10 
GBR sa vešal hneď z jednostranného úchopu na nohu na zápasovú kata-gurumu. Ruttkay sa mu len 
veľmi ťažko z toho vytrhával. 3:20 tak hodil GBR prvú kata-gurumu 0:7. Ruttkay sa snažil vymyslieť 
niečo v úchope a pohybom no GBR 2:21 znovu naskočil z prvého do kata-gurumi 0:7 a 0:10. 
1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
 
1. Barto – Gochilaidze Dimitri, GEO   0:7 
GEO bol viditeľne fyzicky veľmi silný. Barto sa však nezľakol a bojoval. Snažil sa byť stále v pohybe 
a predbiehať GEO. No vždy keď sa mu podarilo Barta chytiť do úchopu tak z toho hrozili silné nástupy. 
2:45 dostal Bartoš šido za pasivitu 0:1. Druhé šido dostal Barto 1:08 za chytenie súperovho rukávu 
zvnútra 0:2. Neviem ako na to prišli...Barto zápas otvoril a GEO to naplno využil a 0:47 hodil osoto-
gari 0:7. 
1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
 
Váha do 90 kg 46 pretekárov 
1. Mitrovič – Vezjak Peter, SLO    10:0 



Mitrovič si bez problémov presadil hneď od začiatku úchop. SLO si pri chodení po tatami krížil nohy 
čo Mitrovič využil a 3:16 hodil joko-gurumu, keď sa mu SLO postavil bokom 7:0 a hneď prešiel v ne-
waze do kesa-gatame 7:0 a 10:0. 
2. Mitrovič – Karlov Danyil, UKR    0:10 
UKR si hneď od začiatku presadil horný úchop. Mitrovič sa v predklone odtláčal od súpera. Ten to 
3:13 využil a hodil sasai-curi-komi-aši 0:10. 
1 x vyhral, 1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
 
Váha do 100 kg 36 pretekárov 
1. Stromko – Witassek Yvo, GER    0:10 
Vyšší GER sa ľahko presadzoval do horného úchopu. Stromko sa snažil ísť na telo a do ura-nage. No 
GER si to strážil dobre pohybom. Po každom spadnutí na tatami sa snažil GER pracovať aj v ne-waze. 
To sa mu vyplatilo, keď 2:25 po plynulom prechode nasadil ude-hišigi-žuži-gatame 0:10. 
1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
 
 

Záver: 
Za posledné roky najsilnejšie obsadený turnaj. Čo počtom tak aj kvalitou účastníkov. Naši 
pretekári a pretekárka tak mali naozaj silnú konkurenciu.  
 Pre Geršiovú to bol druhý ECJ vo váhe do 78 kg. Bolo však vidieť, že na váhu do 78 kg 
ešte nemá ani váhovo, ani silovo. Do Pakse pôjde už zase svoju váhu do 70 kg. 
 
Z pretekárov sa mi páčili výkony, Barta, Bánskeho, Töröka. Ale aj Ruttkaya. Nie všetci vyhrali 
no naozaj predviedli bojovný výkon s výbornými súpermi. Mitrovič vyhral prvý zápas no mal 
slabšieho súpera, ale vyhral s prehľadom a bez chyby. 
 
Ďurčo, Stromko, ale aj Murčo nemali na svojich súperov hlavne fyzicky. Aj keď sa naozaj 
snažili.  
 
Bývali sme 25 km od Leibnitzu a tak ma po vážení v piatok museli pretekári a pretekárka 
počkať kým skončí losovanie. Inak by som to nestihol. Tak ako vždy bola hala ale aj 
rozcvičovňa úplne plná na prasknutie...  
Druhú skupinu mi priviezol tréner Pulc v sobotu a naspäť odviezol prvú. 
 
Ako ďalší program absolvujeme TC Gori, GEO (chlapci) a OTC Poreč (dievčatá) a potom ECJ 
Paks, HUN. Dúfam, že sa nám podarí na tento turnaj naozaj dobre pripraviť. 
  
Gori 10.6.2019       Mgr. Krnáč Jozef 


