
16. Správa z ECJ Praha, CZE 21.7.-23.7.2017 
 

Názov akcie: ECJ Praha, CZE 
Kategória: juniori 
Termín: 21.7.-23.7.2017 
Miesto: Praha, CZE 
Tréner: Krnáč Jozef 
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ 
Zameranie: ECJ – nominačný turnaj 
Ospravedlnení: Ďurčo, Kincelová, Gábor, Lupták – zranenie, Fízel – rodinné dôvody 
Zúčastnení: 
 

  meno  váha  oddiel   náklady 

1. Mokoš Martin  66 kg  STU Bratislava SZJ 

2. Šmída Michal  73 kg  STU Bratislava NŠC 

3. Benko Jozef  73 kg  STU Bratislava STU BA 

4. Blahušiak Miroslav 90 kg  JC ZŤS Martin NŠC 

5. Hlobej Ivan  +100 kg JC Dukla BB  SZJ 

 
Program: 
21.7.2017 
14:30  akreditácia, príchod na hotel, ubytovanie 
19:00 – 19:30 váženie,  
20:00 – 21:00 losovanie 
22.7.2017 
váha do 66 kg 34 pretekárov 

1. Mokoš – Pogreban Roman, GER  0:10 
Zo začiatku zápasu mal viac aktivity Mokoš. Dobre sa hýbal a predbiehal GER v úchopoch. Bol 
aktívnejší a  1:51 dostal GER šido za sťahovanie 1:0. 1:40 hodil Mokoš sasai-curi-komi-aši 7:0. v 
poslednej minúte sa však nechal od GER zbytočne zatvárať ostal stáť a GER sa mu dostal na telo 0:50 
hodil GER kosoto-gari 0:7. To isté hodil GER aj 0:32 prakticky hneď z ďalšej techniky 0:10. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
Váha do 73 kg 44 pretekárov 

1. Šmída – Huseynov Naim, AZE   0:10  
Začiatok mal Šmída opatrný. Pri boji o úchop 3:24 vystúpil do autu za čo dostal šido 0:1. Potom sa 
zápas vyrovnal. Šmída sa začal lepšie hýbať a upokojil sa. No potom sa obaja dobre chytili no Šmída 
zbytočne vykročil do súpera a ten 2:50 hodil uči-matu 0:7 a následne prešiel do kesa-gatame 0:10. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 

1. Benko – Nacu Ion, MDA   0:10 
MDA bol silový typ. Benko mal problém dostať sa cez MDA ruky do úchopu. MDA ho 3:30 hodil na 
sasai-curi-komi-aši 0:7. Potom sa zápas vyrovnal. Benko sa dokázal presadiť aj v úchope a mal dva 
dobré nástupy do harai-goši. MDA to však ustál. 1:36 sa MDA znovu podarilo Benka zavrieť do silného 
horného úchopu a hodil goši-gurumu 0:7 a následne prešiel do kesa-gatame 0:10. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
váha do 90 kg 20 pretekárov 

1. Blahušiak – Carnevali Leonardo, ITA  10:0 
Začiatok zápasu bol opatrný. Obaja dostali za vyhýbanie sa úchopu 3:36 šido 1:1. No hneď ako sa 
Blahušiak chytil prvý krát do úchopu tak 3:27 hodil osoto-gari 10:0. 

2. Blahušiak – Veres Marton, HUN   10:0   



veľmi silovo náročný zápas. Obaja sa bili hlavne v úchope a snažili sa zatvoriť druhého do horného 
úchop a dostať do pasivity. 1:36 tak dostal šido Blahušiak 0:1. Potom sa však Blahušiak konečne 
dostal 0:50 HUN na telo a hodil kombináciu ura-nage – kouči-gari 10:0. 

3. Blahušiak – Santos Jaime, POR   10:0 
Znovu viac taktický zápas. 2:43 dostal POR šido 1:0. No hneď 2:16 dostal šido aj Blahušiak 1:1. V 
závere sa dostali do ne-wazy a tu nasadil Blahušiak šime-wazu a aj keď mu to trvalo dlhšie rozhodca 
ho to nechal dokončiť a 0:25 POR uškrtil. 

4. Blahušiak – Petersilka Falk, GER   0:10 
Hneď zo začiatku si Blahušiak presadil horný úchop a ťahal súpera za sebou. GER sa mu zaprel do 
boku a 3:38 dostal za to šido 1:0. Blahušiak GER zatváral do toho istého GER aj naďalej. No postupne 
sa menej hýbal. Až nakoniec zostal stáť a 2:12 hodil GER kouči-gari-maki-komi 0:7. A to isté sa 
zopakovalo 1:16 znovu GER hodil kouči-gari-maki-komi 0:10. 
3 x vyhral a 1 x prehral a obsadil 2.miesto. 
Váha + 100 kg 11 pretekárov 

1. Hlobej – Messelberger Daniel, GER  0:10 
GER od začiatku zápasu kontroloval priebeh. 3:10 zatlačil Hlobej do súpera a pri snahe o kosoto-gake 
GER hodil uči-matu 0:7. 2:43 dostali obaja šido za vyhýbanie sa úchopu 1:1. 1:50 však dostal druhé 
šido len Hlobej 1:2. GER sa potom dostal Hlobejovi 1:30 na telo a hodil ura-nage 0:7 a následne 
prešiel do jokošiho-gatame 0:10. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
 

Záver:  Podľa mňa jeden z najslabších ročníkov ECJ v Prahe. Vo viacerých váhach bolo 
málo ľudí. Z našich sa pobil výborne Blahušiak. Mal dva fyzicky ťažké zápasy čo sa prejavilo vo 
finále. Mokoš podal dobrý výkon no je vidieť, že mu chýba zápasová prax a aj keď hodil mal 
potom problém s udržaním vedenia. To isté platí aj u Šmídu. Po tréningovom výpadku z 
dôvodu maturít sa ťažšie dostáva do zápasovej formy. Benko a Hlobej ešte potrebujú na 
takéto veľké turnaje dozrieť. Dôležité je, že sa zúčastňujú prípravy a v budúcnosti sa to určite 
prejaví aj vo výsledkoch na súťažiach. 
Bývali sme v druhom oficiálnom hotely no váženie bolo aj tam. Mali sme dohodnutú cenu 50 
€ za noc a za osobu. Nebola v tom však strava a tak som ju musel riešiť na mieste. 
 

 
V Bratislave 2.8.2017        Mgr. Krnáč Jozef 


