
15. Správa z ECJ Praha, CZE, jun_19.7.-21.7.2019 
 

Názov akcie: ECJ Praha, CZE 
Kategória: juniori a juniorky 
Termín: 19.7.-21.7.2019 
Miesto: Praha, CZE 
Tréneri: Krnáč Jozef 
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ,  
Zameranie: ECJ – európsky pohár juniorov a junioriek, nominačný turnaj 
Ospravedlnení:  
Neospravedlnení:  
Zúčastnení: 

  meno váha ročník náklady 

1. Ďurčo Dalibor  60 kg  1999 VŠC Dukla 

2. Bánsky Bruno 66 kg  2000 Top-Barto 

3. Barto Alex 81 kg  2001 Top-Barto 

4. Ruttkay Miroslav 81 kg  2000 Top-Barto 

5. Mitrovič Filip 90 kg  2000 SZJ U21 

6. Halajová Alexandra 57 kg  2001 SZJ U21 

7. Geršiová Nina 70 kg  2001 NŠC 

8. Krnáč Jozef tréner   SZJ U21 

 
Program: 
19.7.2019 
13:00 príchod, akreditácia, ubytovanie 
19:00 – 19:30 váženie 70 kg dievčatá, 60 kg, 66 kg, chlapci 
20:00 – 21:00 losovanie 
 
20.7.2019 
Váha do 70 kg 24 pretekárok 
1. Geršiová – Reddig Mareike, GER  0:10 
Zo začiatku zápasu to bolo vyrovnané. Obe sa dostávali do úchopu a skúšali hlavne o-goši, alebo tani-
otoši. V druhej polovici zápasu začínala mať navrch GER. Snažila sa chodiť viac aj ne-waza. Geršiová 
mala pár dobrých nástupov na bolo vidieť, že jej dochádzajú sily. V závere sa 0:20 dostala Geršiová 
v ne-waze na chrbát keď chcela nasadiť škrtenie. No aj GER ktorá bola medzi nohami nasadila 
škrtenie. GER bolo účinnejšie a Geršiová aby zabránila škrteniu uvoľnila nohy a GER prešla do kesa-
gatame 0:10. 
1 x prehrala a vypadla v prvom kole. 
 
Váha do 60 kg 40 pretekárov 
1.  Ďurčo – Israelyan Yuri, ARM   10:0 



Veľmi opatrný zápas. Obaja sa snažili blokovať úchop tomu druhému. 3:39 dostal prvé šido ARM za 
vyhýbanie sa úchopu 1:0. Potom dostal šido Ďurčo za odtláčanie 1:1. 2:56 dostal Ďurčo druhé šido za 
to, že si vyťahoval límec 0:2. Druhé šido dostal aj ARM 1:44 za strhávanie zo sumi-gaeši 2:2. 
Zápas išiel do GS. Tu bol aktívnejší ARM. Ďurčo sa vždy chytil len jednou rukou a ARM skočil do kata-
gurumy. Po tretej dostal 0:27 Ďurčo tretie šido 2:3 a 0:10. 
1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
 
 
Váha do 66 kg 60 pretekárov 
1. Bánsky – Burmistrov Alexandr, RUS  1:1 GS 0:10 
Podobne ako Ďurčo aj Bánsky bol v zápase veľmi opatrný. 2:56 dostal RUS šido za chytenie súperovho 
rukávu zvnútra 1:0. no hneď z ďalšieho útoku dostal šido za pasivitu 2:40 aj Bánsky 1:1. Potom sa 
zápas znovu vyrovnal. Bánsky sa snažil nastupovať no vždy len z miesta a RUS to v pohode blokoval. 
Zápas sa dostal do GS. Tu 0:50 nasadil RUS kotuľové držanie pri čom Bánskemu prepáčil lakeť a ten to 
vzdal. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
 
19:00 – 19:30 váženie dievčatá do 52 kg, chlapci 81 kg, 90 kg, 100kg  
 
21.7.2019 
Váha do 57 kg 38 pretekárok 
1. Halajová – Taylor Kelly, CAN   0:10 
CAN si Halajovú zatvárala od začiatku do horného úchopu a hrozila na osoto-gari. 2:56 dostala 
Halajová šido za pasivitu 0:1. CAN potom 2:43 dotiahla nástup do osoto-gari 0:10. 
1 x prehrala a vypadla v prvom kole. 
 
Váha do 81 kg 56 pretekárov 
1. Barto – Arnarsson Hrafn, ISL   10:0 
ISL do zápasu nenastúpil. 
2.  Barto – Bubyr Artem, UKR   0:7 
Barto sa proti veľmi vysokému UKR nevedel presadiť. Ten ho stále natláčal k autu. 2:59 dostal Bartoš 
ido za vystúpenie do autu 0:1. Potom chcel UKR predbehnúť 2:59 s nástupom do seoi-nage no 
netrafil to a dostal druhé šido za sťahovanie 0:2. V závere sa snažil dostať UKR na telo no ten to využil 
a 0:54 hodil kosoto-gake 0:7. 
3. rep. Barto – Troianschi Damian, POR  10:0 
Barto sa v zápase znovu výborne hýbal. POR do ničoho nepúšťal a 2:17 hodil uči-matu 7:0. 
A z ďalšieho úchopu 1:45 o-goši 10:0. 
4. rep. Barto – Švec Pavel, CZE   10:0 
Švec nenastúpil lebo bol v predchádzajúcom zápase diskvalifikovaný. 
5. Barto – Foubert Karel, BEL   0:10 
BEL bol veľmi vysoký. Barto sa len ťažko dostával do úchopu. Snažil sa so súperom hlavne hýbať 
a nezastať. To sa mu ja darilo. No po nepodarenom nástupe do seoi-nage 2:04 BEL nasadil goši-šime 
0:10. 
3 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 7.miesto. 
 
1.  Ruttkay – Mrankou Dzianis, BLR   10:0 
Ruttkay mal veľmi dobrý pohyb. BLR do ničoho nepusti a stále si presadzoval svoj úchop. 0:31 Ruttkay 
zavrel BLR do horného úchopu a hodil sumi-gaeši 10:0. 
2. Ruttkay – Tenenbaum Ben, ISR   0:10 
Aj v tomto zápase sa Ruttkay snažil pohybom eliminovať úchop ISR. To sa mu aj darilo. No 2:15 na 
chvíľu zastal keď si chcel vytrhnúť rukáv a ISR ho zasekol na kosoto-gari 0:10. 
1 x vyhral, 1 x prehral a vypadol v druhom kole. 



 
Váha do 90 kg 36 pretekárov 
1. Mitrovič – Dubina Ivan, BLR    0:10 
Zápas som nevidel, išiel naraz s Bartom. Prvé wazari Mitroviča BLR podtočil 0:7. A druhé hodil BLR 
seoi-nage 0:7 a 0:10. 
2. rep. Mitrovč – Bulic Josip, CRO    0:10 
CRO bol rýchlejší v úchope. Dostával Mitroviča do pohybu. Ten sa bránil len predklonom a CRO ho 
3:26 hodil na harai-goši 0:7. CRO neprestával v tlaku a Mitrovič sa len bránil za čo dostal 1:43 šido 
0:1. V závere 1:07 hodil CRO kouči-gari 0:7 a 0:10. 
2 x prehral a vypadol v repasáži. 
 

Záver: 
Na ECJ sme znovu cestovali na dve skupiny. V piatok prvá so mnou a v sobotu druhá 

s vlakom.  
Po vydarených výkonoch v Paksi to bolo u Ďurča a Bánskeho na tomto turnaji slabšie. 

Dobre sa pobil Ruttkay, ktorému chýba vždy veľmi málo aby prešiel do bodovaných pozícii. 
Škoda, že Bartovi nenastúpili dvaja súperi. Myslím, že dnes by ich porazil. Okrem Fízľa 
podáva najlepšie a hlavne stabilné výkony.  

Halajová aj Mitrovič ešte musia zosilnieť hlavne fyzicky a pripraviť sa aj viac technicky. 
  
25.7.2019         Mgr. Krnáč Jozef 


