
2. Správa z EO Varšava, POL 26.2.-27.2.2016 
 

Názov akcie: EO Varšava, POL 
Termín: 26.2.-27.2.2016 
Miesto: Varšava 
Tréner: Krnáč Jozef  
Spôsob dopravy: osobné auto ( Lipovský Miroslav ) 
Zameranie: European Judo Open, ženy, 34 krajín 
Zúčastnení: 

1. Majorošová Viktória do 57 kg náklady STU  
2. Komlóšiová Ivana do 63 kg náklady SZJ 

Program: 
26.2.2016  
13:00 príchod, akreditácia, ubytovanie 
19:00 – 19:30 váženie 
20:00 losovanie 
27.2.2016 
Váha do 57 kg 29 pretekárok 

1. Majorošová – KAZENIUK Tatiana, RUS  0:10 
Zo začiatku zápasu Majorošová bojovala o úchop. Predbiehala RUS v úchope a snažila sa robiť aši-
wazu. RUS však postupne prešla do aktivity. Začala si chytať silný horný úchop z ktorého sa 
Majorošová nevedela vytrhnúť. 3:02 dostala Majorošová šido za jednostranný úchop (snaha 
o vytrhnutie) 0:1. 2:31 dostala Majorošová druhé šido 0:2 keď ju RUS vytláčala do autu a Majorošová 
skúsila skočiť do seoi-nage. 2:15 Majorošovú RUS vytlačila prvý krát do autu šido 0:3 a 1:59 znovu do 
autu šido 0:4. 
Majorošová držala krok s RUS len na začiatku zápasu. Potom RUS zvýšila nasadenie a Majorošovú 
v úchope úplne zablokovala. 
1 x prehrala a vypadla v prvom kole. 
Váha do 63 kg 21 pretekárok 

1. Komlóšiová – KSIAZEK Anna, POL  10:0 
Komlóšiová bez problémov zatvorila POL ho horného úchopu. Dostávala POL do pohybu. Potom však 
zastala, no aj tak 3:05 odtrhla POL z miesta na harai-goši 10:0. 

2. Komlóšiová – BALDORJ M., MGL  0:5 
Obe pretekárky sa zasekávaly do horného úchopu. Ani jedna však z toho nenastúpila. Postupne však 
MGL začala pracovať aj nohami. V úchope dva-tri krát len nakopla stehno o stehno a Komlóšiová 2:46 
za to dostala šido 0:1. Potom sa zápas hodne vyrovnal. Komlóšiová sa snažila rozpohybovať MGL no 
tá zápas kontrolovala v rukách a hlavne začala brať ne-wazu. MGL skúšala nasadiť škrtenie no viac sa 
asi snažila rozbiť Komlóšiovej ústa. Na druhej tatami sa zranila NED pretekárka, dosť kričala a donášali 
nosítka. Komlóšiová sa asi na to pozerala, lebo 0:34 po ha-jime ostala stáť a MGL ju strhla na seoi-
nage na 0:5. Komlóšiová vôbec nezareagovala. Hneď potom 0:4 MGL dostala šido za to škrtenie cez 
bradu 1:0.  
1 x vyhrala, 1 x prehrala a obsadila delené 9.miesto. 
 
Záver: 
 Na EO sme cestovali autom a šoféroval Lipovský. Ten sa EO zúčastnil na vlastné náklady. Obe 
pretekárky prehrali s neskoršími medailistkami. Majorošová na RUS nemala fyzicky a Komlóšiová 
zbytočne stratila koncentráciu. Taktiež nastupuje väčšinou z miesta čo lepšie súperky ľahko 
zablokujú. 
 

V Bratislave 1.3.2016       Mgr. Krnáč Jozef 


