
18. Správa z ECJ Praha, CZE, 20.7.-22.7.2018 
 

Názov akcie: ECJ Praha, CZE 
Kategória: junior. 
Termín: 20.7.-22.7.2018 
Miesto: Praha, CZE 
Tréner: Krnáč Jozef, Pulc Libor 
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ , mikrobus ŠG 
Zameranie: nominačný svetový pohár v Európe 
Počet krajín a účastníkov: 39 krajín, 430 účastníkov 
Ospravedlnení: Fízeľ Márius 
Zúčastnení: 

  meno váha ročník oddiel náklady 

1. Blahušiak Miroslav 90 kg 1998 JC ZŤS Martin SZJ 

2. Pulc Libor tréner  

 

SZJ 

3. Stromko Lubomír 100 kg 2000 JC ZŤS Martin NŠC 

4. Turac Denis 90 kg 2000 JC STU Bratislava NŠC 

5. Ruttkay Miroslav 81 kg 1999 JC STU Bratislava NŠC 

6. Kurák Lukáš 100 kg 1999 JC Junior Lučenec Junior Lučenec 

7. Lupták Ján 81 kg 2000 ŠK DUKLA BB VŠC Dukla BB 

8. Hlobej Ivan nad 100 kg 2000 ŠK DUKLA BB Hlobej 

9. Ďurčo Dalibor 60 kg 1999 ŠK DUKLA BB VŠC Dukla BB 

10. Bánsky Bruno 66 kg 2000 ŠK DUKLA BB VŠC Dukla BB 

11. Križánková Terézia 63 kg 2000 JC STU Bratislava STU BA 

12. Bokorová Patrícia 57 kg 2000 JC Junior Lučenec SZJ 

13. Krnáč Jozef tréner   SZJ 

  
Program: 
20.7.2018 
13:00 príchod, akreditácia trvala 4 hodiny!!!! 
18:00 ubytovanie 
19:00 -19:30 váženie 
20:00 losovanie 
21.7.2018 
Váha do 57 kg 33 pretekárok 
1. Bokorová – Rivero Suarez Carolina, ESP  0:10  



Hneď z prvého úchopu hodila ESP sode-curi-komi-goši 0:7. ESP bola v zápase aktívnejšia a 2:47 
dostala Bokorová šido 0:1. ESp dobre pracovala aj v ne-waze a 1:46 nasadila po peknom prechode 
cez rameno kuzure-jokošiho-gatame 0:7 a 0:10. 
1 x prehrala a vypadla v prvom kole. 
Váha do 60 kg 36 pretekárov 
1. Durčo – Mrázek Zdenek, CZE   10:0 
Zápas mal jednoznačný priebeh. Ďurčo si bez problémov presadzoval úchop a nastupoval. 3:33 hodil 
Ďurčo osoto-gari 7:0. CZE sa veľmi ani nebránil a 3:18 hodil Ďurčo uči-matu 10:0.  
2.  Ďurčo – Osmanov Adil, MDA   0:10 
V zápase bol aktívnejší MDA. 3:07 dostal po troch nástupoch MDA do sumi-gaeši  Ďurčo šido 0:1. 
2:33 hodil MDA korejskú seoi-nage cez límec do opačnej strany 0:7. 1:46 MDA po Ďurčovom nástupe 
do uči-maty ho podtočil 0:7 a 0:10. 
1 x vyhral, 1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
Váha do 66 kg 56 pretekárov 
1. Bánsky – Sera Bernardo, POR   10:0 
Bánsky bol aktívnejší. 2:25 dostal POR šido 1:0. A 1:41 hodil Bánsky o-goši 10:0. 
2.  Bánsky – Shaiman Omer, ISR   7:7 GS 0:10 
Vyrovnaný zápas. 2:38 hodil ISR ura-nage 0:7. potom dostali obaja šido 1:1 za vyhýbanie sa úchopom. 
V závere ISR prepadol po nástupe Bánskeho do seoi-nage do opačnej strany 7:0. Zápas prešiel do GS 
to po nástupe Bánskeho 1:10 do uči-maty ho ISR podtočil 0:7 a 0:10. 
1 x vyhral, 1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
22.7.2018 
Váha do 63 kg 24 pretekárok 
1. Križánková – Visser Jorien, NED   0:10 
Na začiatku zápasu mala Križánková dva dobré nástupy do seoi-nage s prechodom do seoi-toši. No 
NED to ustála. A začala Križánkovú kontrolovať v rukách. Tá 3:01 dostala prvé šido za seoi-nage mimo 
súperky 0:1. 2:28 dostali šido obe pretekárky za vyhýbanie sa úchopu 1:2. 2:01 dostala ale tretie šido 
znovu len Križánková za seoi-nage mimo súperky 0:3 a 0:10. 
2. rep. Križánková – Severin Olga, ROU  0:10 
3:38 dostala ROU šido za držanie opasku 1:0 keď sa odtláčala od Križánkovej. No potom sa ROU 
presadila do úchopu a 3:25 hodila uči-matu 0:7. To isté hodila ROU aj 2:44, 0:7 a 0:10. 
2 x prehrala a vypadla v repasáži. 
Váha do 81 kg 51 pretekárov 
1. Ruttkay – Ferencak Aleksander, SLO  7:0 
2:20 šido SLO pasivita 

0:57 šido SVK pasivita 

0:40 wazari SVK tomoi-naga 

Ruttkay išiel veľmi dobre, bol aktívnejší, dobre nastupoval, čo mu aj v poslednej minúte vyšlo. 

2. Ruttkay – Buchenber Mário, AUT  0:7 

2:30 šido AUT pasivita 

1:25 wazari ouči-gari maki-komi 

Ruttkay si súpera nevedel rozpohybovať a nástupy robil z miesta. Súper nebol lepší, Ruttkay kľudne 

mohol vyhrať, ale súper ho prekvapil. Ruttkay to už nevedel zvrátiť, aj keď poslednú minútu začal 

súpera naháňať, bol lepší a aktívnejší. 

1 x vyhral, 1 x prehral a vypadol v druhom kole. 

1. Lupták – Scharfetter Thomas, AUT  10:0 

3:00 wazari SVK kontra z uči-maty + držanie na ippon 

Ľupták bol aktívnejší od prvej chvíle, predbiehal súpera a jednoznačne vyhral 

2. Lupták – Shukoriev Mirzo, RUS   0:10 



2:48 ippon RUS ken-ken osoto-gari 

RUS bol v prvej minúte lepší, silnejší (3 nasadený). Po prvej minúte RUS nechtiac kopol Ľuptáka z uči-

maty do rozkroku, čo Ľuptáka vykoľajilo zo zápasu, pustil súpera, roztiahol ruky, ako keby chcel od 

rozhodcu mate, že je zranený, ale RUS ani rozhodca to nebrali do úvahy a RUS ho bez toho, aby ho 

Ľupták držal ľahko hodil na ken-ken osoto-gari na ipon. 

Váha do 90 kg 28 pretekárov 
1. Turac – Schwendinger Raphael, LIE  10:0 
Hneď ako sa Turac presadil do úchopu tak 3:30 hodil goši-gurumu 10:0. 
2. Turac – Ryciak Eryk, POL   7:0 
Znovu hneď z prvého nástupu hodil Turac seoi-nage 7:0. Potom zápas len takticky kontroloval. 1:30 
dostal šido 0:1 a 0:13 druhé šido 0:2. 
3. Turac – Mouzaev Achmed, CZE   10:0 
Veľmi vyrovnaný zápas. 3:35 dostal šido Turac 0:1. potom 2:38 dostali šido obaja za vyhýbanie sa 
úchopu 1:2. potom si však konečne presadil a aj udržal úchop Turac a 1:53 hodil goši-gurumu 7:0 
a následne prešiel do kuzure-jokošiho-gatame 7:0 a 10:0. 
4. Turac - Lorsanov Mansur, RUS   0:10 
Začiatok mal aktívnejší Turac a 3:30 dostal RUS šido 1:0. 2:06 však hodil RUS seoi-nage 0:7 a následne 
pešiel do ne-wazy. Tu nasadil goši-šime a aj keď očividne cez bradu tak rozhodca to pustil a Turac 
vzdal 0:10. 
5. rep. Turac – Kabhuliani Illia, ESP  7:7 GS 7:0 
Veľmi vyrovnaný zápas. V polovici sa začal presadzovať ESP a Turac dostal 2:07 šido 0:1. 1:28 hodil 
ESP uči-matu 0:7. potom začal mať navrch Turac. Konečne sa mu podarilo spraviť kombinácie o-goši 
s ouči-gari. Prvé dve mu nevyšli no 0:08 z toho hodil o-goši 7:0. A v GS 0:30 to isté 7:0 a 10:0. 
4 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 3.miesto. 
1. Blahušiak – Kittler Jan, CZE   10:0 
Zápas Blahušiak kontroloval od začiatku. 2:44 dostal CZE šido 1:0 2:02 hodil Blahušiak tai-otoši 7:0 
a následne prešiel do kuzure-jokošiho gatame 7:0 a 10:0. 
2. Blahušiak – Sismanlar Mert, TUR  0:10 
Obaja sa snažili chytiť horný úchop do „háku“. 2:53 dostal TUR šido 1:0. no potom sa mu podarilo 
Blahušiaka rozpohybovať a 2:19 hodil goši-gurumu 0:7. 1:31 dostal šido aj Blahušiak 0:1. Potom 
Blahušiak pridal a 0:12 dostal TUR druhé šido 2:0. Blahušiak sa však zbytočne natláčal do súpera 
v snahe ho hodiť a TUR to využil a 0:30 hodil uči-matu 0:7 a 0:10. 
3. rep. Blahušiak - Kabhuliani Illia, ESP  0:10 
To isté ako s TUR. Obaja sa snažili chytiť horný úchop do „háku“. No ESP sa v tom úchope snažil aj 
hýbať zatiaľ čo Blahušiak len stál. 1:57 hodil ESP ura-nage 0:7 a 1:17 goši-gurumu 0:7 a 0:10 
1 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 9.miesto. 
Váha do 100 kg 20 pretekárov 
1. Kurák – Bastero Comesana, ESP   10:0 
ESP zo začiatku kontroloval zápas. Kurák sa snažil nastupovať z diaľky do uči-maty no 2:39 ho ESP 
podtočil 0:7. No 2:07 dostal ESP šido 1:0. Kuráka to nakoplo dostal sa ESP na telo a 1:42 hodil kosoto-
gake 10:0. 
2. Kurák – Brites Diogo, POR   10:0 
Kurák dostal 3:31 šido za držanie zápästia 0:1. 3:09 hodil POR seoi-nage 0:7. 2:36 dostal Kurák druhé 
šido za vystúpenie do autu 0:2. POR sa snažil chytať stále horný úchop. Kurák  2:31 chytil súpera do 
úchopu okolo pása a POR prekvapil keď z toho hodil o-goši 10:0. 
3. Kurák – Brezhnev Kirill, RUS   0:10 
RUS sa nedal prekvapiť a zápas celý čas kontrooval. 3:00 nasadil kuzure-jokošiho-gatame no Kurák 
mu ušiel 0:7. 1:47 však hodil RUS kata-gurumu 0:7 a 0:10. 
4.  rep. Kurák – Albach Wolfgang, GER  10:0 



V tomto zápase bol jednoznačne lepší Kurák. GER dostal postupne dve šidá 2:49 a 1:18, 2:0. Kurák sa 
mu potom dostal na telo a 1:00 hodil kosoto-gake 7:0. V závere Kurák ešte zaľahol 0:10 GER tatešiho-
gatame 10:0. (GER vzdal) 
5. rep Kurák – Buth Ole, GER   0:10 
GER mal Kuráka v rukách a do ničoho nepustil. 3:41 hodil taio-toši 0:7. A to isté aj 2:42, 0:7 a 0:10. 
3 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 7.miesto. 
Váha do + 100 kg 15 pretekárov 
1. Hlobej – Andres Joe Casey, CAN   0:10 
3:30 šido CAN za nepovolený úchop 

2:50 šido CAN aj SVK za vystúpenie 

2:00 ipon CAN tani-otoši 

Hlobej si nevedel chytiť úchop, do súpera nastupoval s jednou chytenou rukou. Snažil sa o uči-matu, 

ale iba s hornou rukou, druhou sa nedržal za rukáv, tak ho CAN z toho nástupu zkontroval. 

2. rep. Hlobej – Salvado Carrillo, ESP   0:10 

3:00 wazari ESP soto maki-komi + držanie na ipon 

ESP bol lepší, držal si Hlobeja pod kontrolou v úchope a jednoznačne vyhral. Hlobej neurobil ani jeden 

nástup. 

2 x prehral a vypadol v repasáži. 

 

Záver: Na ECJ sme cestovali na dve skupiny. V piatok s mikrobusom ŠG Bratislava ľahší 
a dievčatá a v sobotu s Pulcom mikrobusom SZJ ťažšie mužské váhy. Miesto stravy som 
vyplatil diéty. 
 Na turnaj pre menšie zranenia necestoval Fízeľ.  
S výkonmi som bol spokojný hlavne u Turaca, takto si predstavujem bojovať o výsledok. 
Prekvapil ma Kurák, ktorý aj keď prehrával tak sa nevzdal zabojoval a dva zápasy takto otočil. 
Blahušiak sa veľmi ťažko presadzuje na ľavákov. Aj keď si presadí svoj úchop tak sa málo 
hýbe a z toho ho súperi predbiehajú. No stále v ňom je veľký potenciál.  
Váhy do 81 kg a +100 kg couchoval Pulc. Takže som ich nevidel všetky. No podľa toho ako mi 
to opísal Pulc tak Lupták sa bil v prvom zápase dobre no v druhom urobil školácku chybu. No 
váha do 81 kg mu asi bude sedieť viac ako do 73 kg. Ruttkay najprv porazil silnejšieho SLO 
a prehral na hlúpe ouči-gari so slabším AUT, keď obaja „lietali“ okolo seba a ani jeden súpera 
nekontroloval. Škoda začiatku sezóny ktorú vynechal pre zranenie. Je vidieť že mu chýba 
vyzápasenosť, aj keď nasadenie tam je.  

Dievčatá sa pobili toľko, koľko majú natrénované. Ich účasť na turnaji beriem ako 
motiváciu do ich budúcnosti. 
 U Banského a Ďurča je vidieť od začiatku roka zlepšenie. Stále treba aby popracovali 
na fyzickej príprave. Hlobej sa zase vrátil k pasívnemu boju na čo doplatil. 
 
Bol to posledný nominačný turnaj v pred MEJ. 
 
 
 
V Bratislave 30.7.2018       Mgr. Krnáč Jozef 


