
14. Správa z ECJ Paks, HUN 14.7.-16.7.2017 
 

Názov akcie: ECJ Paks, HUN 
Kategória: juniori 
Termín: 14.7.-16.7.2017 
Miesto: Paks, HUN 
Tréner: Pulc Libor 
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ 
Zameranie: ECJ – nominačný turnaj 
Ospravedlnení: Ďurčo, Kincelová, Benko, Lupták – zranenie, Fízel – rodinné dôvody 
Zúčastnení: 

 

Program: 
14.7.2017 
14:30  akreditácia, príchod na hotel, ubytovanie 
19:00 – 19:30 váženie, muži ťažké váhy 
20:00 – 21:00 losovanie 
15.7.2017 
váha do 90 kg 29 pretekárov 

1. Blahušiak – Cirkovic Petar, SRB   1:1 GS 10:0 
2:00 šido SVK + šido SRB pasivita 

0:44 GS vzdanie súpera pre zranenie – ipon SVK 

Blahušiak sa celý zápas trápil, nevedel sa rozbehnúť a nepodarilo sa mu ani hodiť, aj keď bol v zápase 
o niečo aktívnejší .  
 

2. Blahušiak – Cupic Lazar, MNE   0:10 
3:15 ipon MNE uči-mata 

Blahušiak zatlačil do súpera, chcel ho hodiť na ura-nage, ale MNE sa rýchlo otočil do uči-maty a 
Blahušiaka hodil na ipon. 
 

3. rep. Blahušiak – Kokeza Josip, CRO  10:0 
2:50 ipon držanie SVK 

Blahušiak mal zápas pod kontrolou bez väčších ťažkostí. 
 

4. rep. Blahušiak – Fusco Andrea, ITA  7:0 
2:40 šido SVK + šido ITA 

1:10 šido SVK pasivita 

0:30 wazari SVK podtočenie súpera  

Blahušiak súpera veľmi dobre poznal, išiel takticky, zápas mal pod kontrolou a zbytočne neriskoval a 
neponáhľal sa , čo mu vyšlo. 
 

5. rep. Blahušiak – Sahakyan Grigor, ARM   0:7 
3:30 šido ARM vykročenie 

meno váha oddiel náklady

1 Mokoš Martin 73 kg JC STU Bratislava SZJ

2 Gábor Štefan 81 kg JC STU Bratislava odd.

3 Blahušiak Miroslav 90 kg JC ZŤS Martin NŠC



2:47 wazari ARM držanie sankaku nohami 

0:20 wazari ARM aši-waza 

Blahušiak bol celý zápas zaspatý a trápil sa. Na začiatku zápasu Blahušiak podcenil súperovu ne-wazu, 
veľmi ľahko ARM nasadil držanie. Aj keď sa Mirovi podarilo utiecť, prehrával na wazari. V ďaľšej časti 
zápasu Miro dokonca tri krát držal súpera v držaní, ale ARM mu z toho tri krát ušiel. Ku koncu zápasu 
už Blahušiak riskoval, išiel otvorene a preto aj v závere padol na wazari. Súper bol v pohode 
zvládnuteľný, veľa času však strávili v ne-waze, čo ARM vyhovovalo. 
 

3 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 5.miesto 
 

váha do 81 kg 42 pretekárov 
 

1. Gábor – Islamhanov Saif Islam, AUT   0:1 GS 0:2 
0:40 šido SVK pasivita 

1:00 GS šido SVK pasivita 

Celý zápas bol vyrovnaný, Gábor bol aktívny, no nepodarilo sa mu hodiť. Na konci zápasu už Gábor 
nevládal, tak dostal šido za pasivitu a zápas prešiel do GS. V GS AUT začal do Gábora šľapať, urobil 
dva veľké nástupy na ipon-seoi-nage, Gábor neurobil nič a dostal druhé šido za pasivitu. 
 

1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
 

váha do 66 kg 46 pretekárov 
 

1. Mokoš – Grigoryan Vardan, ARM   0:7 
1:50 wazari ARM kontra z uči-maty 

0:20 wazari ARM soi-naga z kolien 

Mokoš zápasil vyrovnane, v pohybe, aktívne. V polovici zápasu Martin nastúpil do uči-maty a ako 
ARM padal na zem Martina zkonroval na ura-nage. Rozhodcovia pridelili wazari Mokošovi, kedže 
ARM prvý padol na tatami a až potom kontroval. Odvtedy Mokoš išiel výborne, súpera predbiehal v 
úchopoch, chytal si ho zhora, kontroloval situáciu a zbytočne neriskoval. Zápas mal pod kontrolou až 
dovtedy, kým rozhodcovia asi po minúte a pol zápas zastavili a wazari pridelili ARM za ura nage. Do 
konca zápasu zostávalo 38 sekund a Martin zrazu prehrával. Martin začal do súpera aktívne 
nastupovať a už riskoval. No ako bol otvorený ešte aj v závere padol na seoi-nage na wazari. Bolo 
veľmi málo času, aby Martin aspoň vyrovnal. ARM ho ďalej nepotiahol. 
 

1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
 

Záver:  ECJ malo výbornú kvalitu. Škoda zápasu Mokoša, ktorý ovplyvnilo neskoré 
zmenenie bodového hodnotenia. Tak isto aj Blahušiakov zápas o tretie miesto. Išiel do neho 
zaspatý a nezachytil tak úvod. 
Na ECJ bol ako tréner Pulc Libor, ktorý sa v nedeľu večer vrátil do BA a odovzdal mi mikrobus 
SZJ, aby som mohol v pondelok ráno dojsť s dorastencami. 
Ubytovanie bolo 30´ od haly, v malej dedinke a tak boli presuny na váhu a do haly 
náročnejšie na čas.  
 
V Bratislave 24.7.2017       Mgr. Pulc Libor 
         upravil Mgr. Krnáč Jozef 


