
22. Správa z MSJ Nassau, BAH  17.10.-25.10.2018  
 

Názov akcie: MSJ Nassau 
Kategória: junior.  
Termín: 17.10.-25.10.2018 
Miesto: Nassau, BAH 
Tréner: Krnáč Jozef 
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ (Pulc), Letecky 
Zameranie:  
Počet krajín a účastníkov: 66 krajín a 425 pretekárov a pretekárok 
Ospravedlnení:  
Zúčastnení: 
 Meno   váha  oddiel    náklady 
1. Turac Denis  do 90 kg STU Bratislava   SZJ 
2. Fízeľ Márius   do 100 kg VŠC DUKLA BB   SZJ 
3. Krnáč Jozef        SZJ  
  
Program: 
17.10.2018 
Prílet, akreditácia, ubytovanie (nemali nabehnuté platby, organizátorka mi dávala lístky na stravu 
postupne vždy len na jeden deň) 
18.10.2018 
13:00 – 14:00  tréning judo  
19:30 kontrola kimon 
20:00 – 20:30 váženie 90 kg 
19.10.2018 
Váha do 90 kg 27 pretekárov 
1. Turac – Gerkens Emils, LAT   0:0  GS 0:7 
Turac sa v zápase dostával do úchopu no LAT ho vždy predbehol v nástupe. Aj keď LAT nástupy 
Turaca neohrozovali, tak LAT zbieral aktivitu. 2:31 dostal Turac prvé šido 0:1 a 1:33 druhé šido 0:2. 
Potom Turac zapol a viac krát sa mu podarilo dostať LAT pod tlak. Tesne pred koncom riadneho času 
mal Turac dobrú kombináciu, keď hodil LAT na brucho, no nepodarilo sa mu ho dotlačiť až na bok. Do 
GS vstúpil lepšie LAT. Turac zaspal úvod išiel nepripravený do úchopu, v podstate len podal LAT ruku 
a ten ho hodil 0:16 na nízku kata-gurumu 0:7. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
19:30 kontrola kimon 
20:00 – 20:30 váženie 100 kg 
20.10.2018 
1. Fízeľ – Madsen Mathias, DEN 
Veľmi vyrovnaný zápas. Fízeľ bol aktívny. Dostával DEN nástupmi pod tlak no nedarilo sa mu ich 
dokončiť. DEN dostal 2:56 šido 1:0. Potom sa však priebeh zápasu otočil a DEN dostal pod tlak Fízľa 
a 2:23 dostal šido od 0:1. V ďalšom priebehu sa aktivita vyrovnala a obaja mali dobré nástupy na ani 
jeden to nedotiahol. Zápas tak išiel do GS. Podobne ako Turac tiež zaspal úvod GS. DEN sa podarilo 
vybojovať si prvý úchop a hneď zaútočil 0:27 na soto-maki-komi na kolená 0:7.   
1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
 
21.10.-24.10 ubytovanie a strava na vlastné náklady 
25.10.2018 návrat domov 
 

 

 



Záver: S výkonmi našich pretekárov som nebol spokojný. Myslím, že mali na lepšie 

umiestnenie. No obaja nepodali výkon na hranici svojich možností. Skôr to bol ich priemerný 

výkon. Aj keď súperov nemali najľahších. Obaja budú juniori aj v budúcom roku a tak verím, 

že tam sa už presadia.  

 Ubytovaní sme boli vo veľkom hotelovom komplexe. Tam bola aj strava a súťaž. 

Nebola v telocvični no v kongresovom centre. Bolo tam dosť priestoru na tatami no málo na 

sedenie pre divákov, ale veľmi preklimatizované. Rozdiel medzi rozcvičovňou a halou bol aj 

10ᵒ.  

 Po súťaži sme ostali ešte tri noci na vlastné náklady. Pretekári boli 1 x behať a 2 x 

v posilňovni.  

 Na letisko a z letiska nás viezol Pulc, mikrobusom SZJ. 

  

 
 
V Bratislave 29.10.2018       Mgr. Krnáč Jozef 


