
8. Správa z ECJ Praha, CZE 22.-24.7.2016 
 

Názov akcie: ECJ Praha, CZE 
Termín: 22.7.-24.7.2016 
Miesto: Praha 
Tréner: Krnáč Jozef 
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ 
Zameranie: nominačný ECJ 
Zúčastnení: 

1. Kanátová Sophia do 57 kg STU BA   náklady STU BA 
2. Becík Martin  do 73 kg VŠC Dukla  náklady VŠC DUKLA BB 
3. Bežo Roman  do 73 kg STU BA   náklady STU BA 
4. Blahušiak Miroslav do 90 kg JC Martin  náklady TOP team NŠC 
5. Kurák Lukáš  do 100 kg  Junior Lučenec  náklady SZJ 

Program: 
22.7.2016 
Ubytovanie, akreditácia, losovanie 
23.7.2016 
Váha do 57 kg 27 pretekárok 

1. Kanátová – Seyis Ilayda, TUR   0:10 
V zápase bola Kanátová od začiatku aktívna. Snažila sa dostávať súperku do pohybu čo sa jej darilo. 
V ne-waze bola tiež aktívnejšia a 2:30 nasadila goši-šime, ktoré však nedotiahla do konca. 1:51 TUR 
nedôrazne nastúpila do uči-maty a Kanátová ju podtočila 5:0.  Potom však dostala skrat 1:13 skočila 
do kolien a TUR nasadila goši-šime 0:10. 

2. Kanátová – Coban Xenia, GER   0:10 
Zápas som nevidel bol som pri tatami s Bežom a trval len 6 sekúnd. Kanátová z prvého 3:54 
nedôrazne nastúpila a GER ju okamžite skontrovala 0:10 
2 x prehrala a vypadla v prvom kole repasáže. 
Váha do 73 kg 51 pretekárov 

1. Becík – Novak Grega, SLO   2:1 
Becík sa s vysokým SLO trápil. Nevedel si presadiť úchop. SLO ho predbiehal a Becík sa musel vždy 
dostať cez jeho vystretú ruku na límci. 2:43 dostal Becík šido 0:1. Potom však Becík zrýchlil a začal na 
SLO vyvíjať tlak. 1:19 skočil SLO do seoi-nage bez rúk a dostal za to šido 1:1. V závere 0:48 dostal SLO 
ešte jedno šido za jednostranný úchop 2:1 a Becík zápas už udržal, aj keď s gongom vypadol na 
kolená do autu.  

2. Becík – Hadjiadamou Charilaos, CYP  3:1 
Becík zaspal úvod zápasu, keď ho CYP nepustil do úchopu. Z každého pokusu CYP nastúpil a 3:11 hodil 
seoi-nage 0:5. 2:25 dostal Becík šido 0:1. Potom však CYP akoby začali dochádzať sily a Becík začal byť 
dôraznejší a 2:04 dostal CYP šido za sťahovanie 1:1. Becík zvyšoval tlak a CYP dostal 1:22 druhé šido 
2:1. V závere takticky CYP 0:19 dostal tretie šido za vystúpenie 3:1. No Becík to nevzdal a s posledným 
nástupom 0:08 hodil kosoto-gake 5:0. 

3. Becík – Matt Naim, SUI    0:10 
SUI hneď z prvého nástupu 3:41 hodil seoi-nage 0:7 a následne prešiel do goši-šime 0:10. 
2 x vyhral, 1 x prehral a vypadol v treťom kole (9-18) 

1. Bežo – Patek Jan, CZE    10:0 
Bežo od začiatku kontroloval zápas. Bez problémov si presadzoval úchop a 3:45 hodil tai-otoši 5:0. 
3:20 hodil znovu tai-otoši 5:0. Potom zmenil smer útokov a 2:32 hodil kouči-gari 10:0. 

2. Bežo – Siegemund Georg, GER   7:0 
Zo začiatku GER predbiehal Beža v nástupoch. 3:03 dostal Bežo šido 0:1. V druhej polovici zápasu sa 
však začal presadzovať Bežo a 1:45 hodil harai-goši 5:0. V závere, keď sa na Beža GER už rozbiehal tak 
0:20 hodil uči-matu 7:0. 
 



3. Bežo – Manukian Hievorh, UKR   0:5 
UKR sa ľahko dostával na telo Bežovi. UKR bol nižší čo využíval na nástupy do o-goši. 3:44 hodil prvé 
o-goši 0:5. Potom 2:46 dostal Bežo šido 0:1.  UKR hodil 1:38 druhé o-goši 0:5. Po zápase mi Bežo 
povedal, že si v prvom zápase narazil rameno čo ho obmedzovalo v zápase. 

4. Rep. Bežo – Calka Motiejus, LTU  7:0 
Bežovi som pred zápasom zachladil rameno s tým, že ak nebude môcť s ramenom športovať naplno 
tak sa má vzdať. Bežo však hneď z prvého úchopu 3:50 hodil osoto-gari 5:0. Celý zápas potom 
takticky bránil v pohybe súpera. Ten sa na neho nevedel dostať a 0:15 ho Bežo ešte podtočil z uči-
maty 7:0. 

5. Rep. Bežo – Cercea Marcel, ROU  0:10 
Do zápasu Bežo pre pretrvávajúcu bolesť ramena nenastúpil. 
3 x vyhral, 2 x prehral (1 x nenastúpením) a obsadil 9.miesto. 
Váha do 90 kg 33 pretekárov 

1. Blahušiak – Trusnovec Gaspar, SLO  10:0 
Celý zápas si Blahušiak v pohode kontroloval. 1:52 hodil ouči-gari 5:0. Potom 1:02 dostal SLO šido 1:0. 
A nakoniec 0:42 nasadil Blahušiak goši-šime 10:0. 

2. Blahušiak – Kruk Olexandr, UKR   0:5 
UKR bol aktívnejší v celom zápase. 3:12 dostal Blahušiak šido 0:1. UKR šido takticky celý zápas držal. 
Blahušiakovi očividne veľmi rýchlo dochádzali sily. UKR si nepúšťal Blahušiaka na telo a 0:28 hodil 
seoi-nage 0:5.  V závere 0:01 dostal UKR ešte taktické šido 1:1. 
1 x vyhral, 1 x prehral a vypadol v treťom kole (9-18). 
Váha do 100 kg 19 pretekárov 

1. Kurák – Fabos Kristof, HUN   10:0 
V podstate z prvého úchopu 3:27 hodil Kurák kosoto-gake 7:0 a následne prešiel do tatešiho-gatame 
7:0 a 10:0. 

2. Kurák – Driller Viktor, GER   0:10 
GER Kuráka do ničoho nepustil. Bol od začiatku mimoriadne aktívny 3:33 hodil uči-matu 0:7. Potom 
dostal Kurák šido 0:1. Keď sa aj Kurák pokúsil o nástup do harai-goši tak ho GER 2:51 podtočil 0:5. No 
a nakoniec 1:43 hodil GER tomoe-nage 0:7 a 0:10. 
1 x vyhral, 1 x prehral a vypadol v druhom kole (9-18). 
 
Záver: S výsledkami nie som spokojný, očakával som viac. No pozitívum bolo, že Becík sa konečne bil 
až dokonca a dokázal otočiť aj nepriaznivý vývoj zápasu. Páčil sa mi bojovný výkon Beža, ktorý 
nastúpil v repasáži aj cez bolesť a zabojoval.  
Nechápem však ako mohli v druhom zápase Blahušiakovi takýmto spôsobom odísť sily. A výkon 
Kanátovej a Kuráka hlavne v ich druhých zápasoch bola čistá katastrofa. Je vidieť, že ešte majú všetci 
naozaj veľké rezervy. 
V oficiálnom hotekly som býval len ja dve noci. Ostatní a aj ja tretiu noc sme bývali v neoficiálnom 
hotely. Do Nymburku na TC sme sa presunuli v pondelok ráno. 
 
 
 

V Bratislave 16.8.2016       Mgr. Jozef Krnáč 


