
Správa z ECJ + VT Berlin, GER 
 

Názov akcie: ECJ + VT Berlin, GER 

Termín: 29.2. – 2.8.2016 

Nominácia: JKD: Becík 

 NŠC-top: Blahušiak 

 SZJ: Bežo 

 

Výsledky: 

 

-73 kg Roman Bežo (Slávia STU Bratislava) – bez umiestnenia 

(54) 1 x výhra; 1 x prehra 

1. – Pacitti, GBR  

40´´ 0:šido vystúpenie 

3´30´´ 10:0 uči-mata 

Dobre kontroloval súpera (pravák), snažil sa ísť prvý do úchopu a nedovolil mu ohroziť 

ho. V závere zápasu pekne súpera predbehol a hodil na uči-matu. 

 

2. – Allemann, SUI 

45´´ 0:10 osoto-gari 

So súperovým ľavým úchopom sa nevedel vysporiadať; bez úchopu ľavou rukou 

nastúpil na osoto-gari, čo súper skontroval. 

 

 

-73kg  Martin Becík (DUKLA B. Bystrica) – bez umiestnenia 

(54) 1 x prehra 

1. – Kosjanik, GER 

40´´ šido:0 pasivita 

2´ 7:0 ľavé uki-goši 

 0:10 osaekomi 

Súper začal agresívnym pravým úchopom a Becík dostal šido. Potom začal (Becík) ísť 

aktívnejšie do úchopu, atakoval ho silnými nástupmi a celkovo prebral iniciatívu. Urobil 

pekný nástup na ľavé uki-goši, kde súper vysoko vyletel a pri dopade sa kus pretočil 

a bolo z toho wazari. Následne sa zotrvačnosťou pretočili a Becík ostal v osaekomi. 

 

 

-90kg  Miroslav Blahušiak (Slávia STU Bratislava) – bez umiestnenia 

 (34)  

1. – Kordely, HUN 

25´´ šido:šido  

1´10´´ šido:0 pasivita 

1´30´´ 10:0 osoto-gari 

 

2. – Yagubov, AZE 

1´ šido:0 vystúpenie 

1´10´´ 0:10 osoto-gari 

Miro si urobil v stredu na sústredení v Nymburku výron na členku a tak všetko robil aby 

mohol nastúpiť na turnaj. V prvom zápase porazil dobrého nasadeného súpera, 

vysokého ľaváka. Dobre súpera kontroloval úchopom za krkom a urobil pekné ľavé 



osoto-gari. S AZE pretekárom vyhral v Aténach, teraz si však snažil vymaniť pravú 

ruku z úchopu, pričom sa vyklonil a súper hodil pravé osoto-gari. 

 

Sústredenie: 

 

9:30 – 11:15 10´rozcvička, 10´UK 

  Randori TW: 5x5´ 

  Randori NW: 5x5´ 

 

15:15 – 17:15 10´rozcvička, 10´UK 

  Randori TW: 8x4´ 

  Randori NW: 25´ ipon výmena 

 

 

Záver: 

  

Turnaj aj sústredenie boli naozaj vysokej kvality. Škoda zdravotných problémov 

Beža a Blahušiaka, aj keď ich prehry neboli len kvôli tomu. Na sústredení sa pretekári  

snažili odzápasiť v nasadení všetky randori ale kvôli zdravotným problémom museli 

niečo vynechať. 

 

V Banskej Bystrici, 2.6.2016                      Ján Gregor       


