
19. Správa z MEJ Maribor, SLO 14.9.-16.9.2017 
 

Názov akcie: MEJ Maribor 
Kategória: juniori 
Termín: 14.9.-16.9.2017 
Miesto: Maribor, SLO 
Tréner: Krnáč Jozef 
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ 
Zameranie: Majstrovstvá Európy juniorov a junioriek 
Zúčastnení: 

 

  meno  váha  oddiel    náklady 

1. Blahušiak Miroslav 90 kg  JC ZŤS Martin  SZJ 

2. Fízel Márius  100 kg   VŠC Dukla BB  SZJ 

 
Program: 

14.9.2017 
10:00 príchod akreditácia 
14:00 ubytovanie 
16:00 losovanie 
15.9.2017 
11:00 – 12:30 tréning judo 
19:00 – 19:30 váženie  
16.9.2017 
Váha do 90 kg 28 pretekárov 

1. Blahušiak – Cupic Lazar, MNE   0:10 
Od začiatku sa obaja držali v úchope a viac vyčkávali. Nástupov bolo minimálne. Obaja čakali 
na chybu toho druhého. 1:37 dostalo obaja šido 1:1. Potom všaj prvý krát nastúpil MNE do 
veľkej techniky do uči-maty a Blahušiak miesto aby nástup zablokoval tak s MNE vyskákal do 
autu. Aut mal len tri metre a Blahušiak to tesne pred krajom vypustil no technika podľa 
pravidiel platila. Blahušiak sa bil zbytočne veľmi opatrne. Chýbala mi tam agresivita a väčšia 
aktivita sa presadiť. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole.  

2. Fízel – Kotsoiev Zelym, AZE   0:7 
AZE si bez problémov dokázal presadzovať úchop a Fízla držal na dištanc. 2:50 si AZE z tohto 
úchopu natiahol Fízla na uči-matu 0:7. Hneď z ďalšieho úchopu ho hodil AZE na to isté 0:7. 
Fízel sa aj snažil niečo vymyslieť a bojoval no cez dlhé ruky AZE sa nevedel presadiť a jeho 
nástupy boli všetky zdiaľky. 0:50 dostal Fízel šido 0:1 a v závere dostal Fízel aj druhé šido 0:2. 
Fízel bojoval no AZE bol nad jeho sily. 
1 x prehral a vypadol v druhom kole 
 
Záver:  Obaja pretekári mali ťažký los. Blahušiak s MNE prehral tento rok v Paksi 
a Fízlov AZE vyhral Univerziádu. Škoda opatrného zápasu Blahušiaka, chcelo to viac zápas 
otvoriť a bojovať a nie len vyčkávať.  
 Príprava na MSJ bude pokračovať v GEO, na dvoj týždňovom sústredení, kde verím že 
sa pripravíme lepšie. 
 Ubytovaní sme boli mimo hlavných hotelov malom hotelíku. Na večere sme museli 
chodiť mimo hotela do reštaurácie kde poznali len suchý prírodný kurací rezeň buď s ryžou, 



alebo s hranolkami. Trvalo im to vždy jednu hodinu a to sme tam s MNE boli pätnásti. Obed 
na hale bol ešte horší. Jeden deň rozvarené špagety a druhý deň nečakane, suchý prírodný 
kurací rezeň s ryžou. 
 Cestovali sme mikrobusom SZJ. 
  
 

 
V Bratislave 19.9.2017        Mgr. Krnáč Jozef 


