
21. Správa z MSJ Záhreb, CRO 16.10.-21.10.2017 
 

Názov akcie: MSJ Záhreb, CRO 
Kategória: juniori 
Termín: 16.10.-21.10.2017 
Miesto: Záhreb, CRO 
Tréner: Krnáč Jozef, Pulc Libor 
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ 
Zameranie: Majstrovstvá sveta juniorov a junioriek 
Počet krajín: 82 
Počet štartujúcich: 584 
Zúčastnení: 
  meno  váha  oddiel    náklady 
1. Blahušiak Miroslav 90 kg  JC ZŤS Martin   SZJ 
2. Fízel Márius  100 kg   VŠC Dukla BB   SZJ 
 
Program: 
16.10.2017 
16:00 Príchod do Záhrebu, akreditácia, cestoval som sám 
17.10.2017 
14:00 Losovanie, odchod do Bratislavy 
19.10.2017 
16:00 príchod do Záhrebu, ubytovanie 
20:00 – 20:30 kontrola judogi a váženie do 90 kg 
20.10.2017 
Váha do 90 kg 45 pretekárov 
1. Blahušiak – Dontsov Roman, RUS  0:7 
Od začiatku zápasu boli obaja aktívny. Po vybojovaní úchopu ľavák na ľaváka sa obaja snažili 
zobrať súpera do pohybu. Pri tomto však Blahušiakovi „utekala“ ruka na límci a RUS sa mu 
pod ňu vždy podvliekol a Blahušiak ostával v jednostrannom úchope. Prvé dva útoky mal RUS 
za čo dostal 1:55 šido Blahušiak 0:1. Potom však mal dobrý útok do soto-maki-komi 
Blahušiak no nedotiahol nástup rukami. Blahušiak sa snažil zvyšovať aktivitu čo sa mu aj 
darilo a RUS sa len bránil pohybom.  2:38 Blahušiak nastúpil do osoto-gari no ostali mu vzadu 
ruky a RUS ho z toho podtočil najprv na zadok no dotlačil ho až na bok 0:7. Blahušiak sa 
potom snažil dostať RUS na telo no ten sa už len takticky bránil. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
 
20:00 – 20:30 kontrola judogi a váženie do 100 kg 
 
21.10.2017 
1. Fízel – Dobb Samuel, AUS   7:0 
Fízel bol tak o hlavu vyšší ako AUS. Bez problémov si presadil horný úchop a 2:42 hodil uči-
matu 7:0. AUS sa snažil Fízlovi len blokovať úchop. Keď sa mu podarilo chytiť oba rukávy, tak 
ich stláčal dole a chystal sa na sode-curi-komi-goši. No Fízel sa dobre pohybom vyhýbal AUS 
aktivite. Ten za sťahovanie rukávov dostal  1:15 šido 1:0. v poslednej minúte 0:55 hodil Fízel 
ešte o-goši 7:0 a zápas v pohode doviedol do víťazného konca. 
 



2. Fízel – Odbaatar Khangal, MGL  0:0 GS 0:1 
Veľmi vyrovnaný zápas. Obaja dostali 3:14 šido za vyhýbanie sa úchopu 1:1. No Fízel mal viac 
aktivity, keď MGL len vyčkával. No Fízel nepretavil svoju snahu do veľkej techniky a tak zápas 
prešiel do GS. Tu bol hneď od začiatku aktívny Fízel. Začal dobre aši-wazou dostal MGL pod 
tlak a po jeho nástupe do soto-maki-komi hodil MGL brucho. Škoda, že mu ušla ruka na 
rukáve. Z ďalšieho úchopu 0:43 však pod neho skočil MGL na kolená do ippon-seoi-nage. 
Fízel to zablokoval a chcel zrejme nasadiť škrtenie no MGL začal vstávať a Fízel ho pri tom 
chytil za nohavicu za čo dostal šido 0:1. 
1 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 9-18.miesto 
  
 
Záver:  Na MSJ sme cestovali na dva razy mikrobusom SZJ cez HUN. Najprv som išiel 
v pondelok sám na akreditáciu a losovanie, keď som sa v utorok večer vrátil do Bratislavy. 
Potom vo štvrtok znovu spolu s pretekármi. Na svoje náklady mi robil asistenta a vodiča pán 
Pulc.  

Bývali sme v hoteli hneď vedľa haly. V tomto hoteli bola aj akreditácia a losovanie. 
Váženie bolo len v hale. 
 Obaja pretekári podali oproti MEJ oveľa lepší a bojovnejší výkon. No chýbal im kúsok 
judistického šťastia. Výsledok nezodpovedá ich možnostiam. Obaja majú pred sebou ešte 
štart ME do 23 rokov.  
 S ich výkonmi počas roku som bol naozaj spokojný, je u nich vidieť pokrok a hlavne 
snaha sa stále zlepšovať. Verím, že obaja majú v budúcnosti na najvyššie umiestnenia na 
vrcholných   podujatiach.  

Blahušiak je momentálne na 24 mieste v WRL vo váhe do 90 kg a Fízel je na 33 mieste 
WRL vo váhe do 100 kg. 
 

 
 
 
V Bratislave 25.10.2017        Mgr. Krnáč Jozef 


