
3. Správa z EC Sarajevo, BIH 19.3.-20.3.2016 
 

Názov akcie: EC Sarajevo, BIH 
Termín: 19.3.-20.3.2016 
Miesto: Sarajevo 
Tréner: Krnáč Jozef  
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ  
Zameranie: European cup, ženy a muži, 23 krajín, 255 pretekárov 
Zúčastnení: 

1. Krišandová Andrea do 52 kg náklady SZJ 
2. Majorošová Viktória do 57 kg náklady STU  
3. Czibulová Karin  do 57 kg náklady STU 

Program: 
19.3.2016  
14:00 príchod, akreditácia a losovanie prebehlo bez nás 18.3. (vybavil Gregor jr.), ubytovanie,  
19:00 – 19:30 váženie 
20.3.2016 
Váha do 52 kg 16 pretekárok 

1. Krišandová – Szabo Katinka, HUN  0:10 
Krišandová išla do zápasu veľmi opatrne. Chytala si úchop zvonku, z čoho sa nevedela presadiť do 
techniky. 2:28 dostala šido 0:1. Znovu si však chytala úchop len zvonku za rukávy z čoho 2:05 chcela 
nastúpiť do sumi-gaeši, no HUN ju vystihla a hodila na kouči-gari 0:10. V podstate sa však hodila 
Krišandová sama. 
1 x prehrala a vypadla v prvom kole. (9.-18.miesto) 
Váha do 57 kg 17 pretekárok 

1. Majorošová – Leski Andreja, SLO  0:7 
Majorošová sa ťažko presadzovala do horného úchopu. SLO ju predbiehala a 3:20 dostala Majorošová 
šido 0:1. Potom však Majorošová zrýchlila a podarilo sa jej SLO zavrieť do horného úchopu a 2:51 
hodila sumi-gaeši 5:0. Postupne však bolo vidieť ako Majorošovej dochádzajú sily. 2:15 dostala druhé 
šido 0:2 a 1:20 tretie šido 0:3. V závere 1:02 hodila SLO osoto-gari 0:7. 

2. Rep. Majorošová – Kowalczyk Julia, POL 10:0 
Hneď z prvého úchopu si Majorošová natiahla POL na telo a hodila Kosoto-gake 7:0 z čoho prešla do 
kesa-gatame 7:0 a 10:0. 

3. Rep. Majorošová – Balogh Daniela, HUN 10:0 
V prvej polovici vyrovnaný zápas. 3:12 dostala Majorošová šido za nedotočený nástup do seoi-nage 
0:1. No hneď z ďalšej akcie 2:50 dostala šido aj HUN za vytláčanie. Postupne však zvyšovala intenzitu 
Majorošová a HUN evidentne dochádzali sily. 0:45 hodila Majorošová seoi-nage 5:0 a následne prešla 
do jokošiho-gatame 10:0. 

4. Rep. Majorošová – Bozovic Tanja, MNE  0:10 
Na začiatku zápasu sa snažili obe pretekárky vybojovať úchop na rozhodcovia 3:45 dali šido len 
Majorošovej 0:1. Z prvého nástupu MNE do haraj-goši 3:10 hodila Majorošová ura-nage 7:0. Hlavný 
rozhodca dal síce ippon, no od stolíka mu ho zrušili. MNE pokračovala v slabších nástupoch do harai-
goši z čoho ju Majorošová podtáčala. Hlavný z prvého podtočenia dal juko, no od stolíka ho znovu 
zrušili. Potom Majorošová MNE podtočila znovu cez nohu. A do tretice znovu už cez celý chrbát no 
rozhodcovia nedali vôbec nič. Majorošová sa potom chcela takticky zatvoriť úchop no zbytočne sa 
zavesila na MNE a tá ju vytrhla 0:50 na  sasai-curi-komi-aši 0:7. Majorošová chcela ešte zápas otočiť 
no už len nabiehala na MNE a tá ju 0:25 hodila na hari-goši 0:5 a v poslednej sekunde 0:01 na seoi-
nage 0:10. 
2 x vyhrala, 2 x prehrala a obsadila 5.miesto. 

1. Czibulová – Gokgoz mine, TUR   0:10 
Od začiatku zápasu TUR blokovala Czibulovej úchop. Chytala ju za rukávy a pohybom vytláčala zo 
žinienky. 3:26 dostala Czibulová prvé šido 0:1. 2:51 za pasivitu druhé šido 0:2. Potom dostali 1:22 šido 



obe pretekárky 1:3. Czibulová sa vôbec nedostala do úchopu a ani možnosti pracovať v ne-waze. 0:42 
dostala štvrté šido 1:4 a 0:10. 
1 x prehrala a vypadla v druhom kole. (9.-18.miesto.) 
 
Záver: 
 Na EC sme cestovali mikrobusom SZJ a ako druhý šofér sa akcie zúčastnil Lipovský. Ten sa EC 
cestoval na náklady STU. 
 Veľmi dobrý výkon podala Majorošová, keď sa prejavila dobrá príprava na sústredeniach 
v Bytome a Nymburku. Škoda zápasu o tretie miesto, kde ju podľa mňa poškodili rozhodcovia. 
U Krišandovej bol vidieť veľký rešpekt a to, že si po zranení ešte neverí. Je však dobré, že si aspoň 
znovu po dlhšej dobe vyskúšala väčší turnaj. Czibulová išla na EC bez prípravy len ako náhradník za 
Poliaka, ktorý na poslednú chvíľu necestoval na EC.    
  
 

V Bratislave 30.3.2016       Mgr. Krnáč Jozef 


