01. Správa z EO Rím, ITA 16.2.-18.2.2018
Názov akcie: EO Rím
Kategória: ženy
Termín: 16.2.-18.2.2018
Miesto: Rím – Ostia, ITA
Tréneri: Krnáč Jozef
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ na letisko Budapešť, potom letecky
Zameranie: svetový pohár
Počet krajín: 25 krajín zo 4 kontinentov
Zúčastnení:
Meno
oddiel
náklady
1. Majorošová Viktória JC Stu Bratislava
SZJ

zložka
senior.

Program:
16.2.2018
16:00
Akreditácia, ubytovanie
19:00 – 19:30 váženie
20:00 – 20:45 losovanie
17.2.2018
Váha do 57 kg 28 pretekárok
1. Majorošová - Ruiz Muro, ESP
1:0
GS
7:0
Majorošová mala v zápase len malú prevahu. Aj keď si vybojovala úchop tak veľmi málo nastupovala.
Bolo vidieť, že sa snaží ísť viac takticky a neurobiť chybu. 1:58 bola ESP napomínaná za pasivitu šido
1:0. No Majorošová nezvýšila tlak a zápas tak išiel do GS. Tu už bola aktívnejšia jednoznačne
Majorošová. 0:43 dostala ESP druhé šido 2:0 a hneď z ďalšieho úchopu hodila Majorošová 0:40 jokogake 7:0.
2. Majorošová - Fiorenza Alessandra, ITA
10:0
Na začiatku zápasu 3:51 dostala Majorošová šido za jednostranný úchop 0:1. Potom však priebeh
zápasu prevzala do svojich rúk. 2:40 hodila joko-gake 7:0. ITA dostala za predstierané nástupy do
sumi-gaeši 1:59 šido 1:1. A 1:41 Majorošová podtočila ITA z nástupu do uči-maty 7:0 a 10:0.
3. Majorošová - Iraoui Soumiya, MAR
0:10
Hneď z prvého vykročenia išla Majorošová k súperke rukou zhora 3:50 a tá to okamžite využila na
seoi-toši 0:10.
4. Rep. Majorošová - Baidak Viktoriiu, RUS
10:0
Majorošová sa bila od začiatku veľmi agresívne. Hneď z prvého úchopu Majorošová podtočila RUS
z uči-maty 7:0. za podvliekanie hlavy dostala RUS 2:10 prvé šido 1:0. za pasivitu, keď padala po
kolenách 1:26 druhé šido 2:0. No a v poslednej minúte hodila Majorošová kouči-maki-komi 7:0
a 10:0.
5. Rep. Majorošová - Marchese Lisa, FRA
10:0
Aj v tomto zápase bola aktívnejšia a keď sa jej podarilo vybojovať svoj horný úchop tak z prvého
nástupu 3:07 hodila FRA na tani-otoši na ippon 10:0 a získala tak svoju premiérovú medailu z EO.
4 x vyhrala, 1 x prehrala a obsadila 3.miesto.
Záver: Na letisko sme cestovali mikrobusom SZJ. Ten som nechal na stráženom parkovisku.
Z parkoviska nás k nášmu terminálu okamžite odviezli. To isté aj pri našom návrate. Na tri dni stálo
parkovanie 11400 HUF. Celkovo sa tak náklady o dosť znížili ako by nás niekto viezol tam a späť
dvakrát.
Bývali sme v hotely cca 8 km od haly kde bolo losovanie aj váženie. Organizátori zabezpečili
dopravu no jedna cesta trvala približne 30´. Strava na hotely bola veľmi slabá. A v hale sme obed

nestihli, nakoľko sa v tom čase Majorošová bila. Celkovo na turnaje je podľa mňa zbytočné platiť
obedy na hale. Pretekári buď upravujú váhu, alebo súťažia. A tréner to nestíha, keďže je buď pri
tatami, alebo sleduje priebeh zápasov. Treba to riešiť diétami.
Majorošová je od 1.1.2018 zaradená v NŠC ako zamestnanec. Takže sa konečne môže
venovať judo naplno ako profesionál. Na súťaži bol vidieť veľký progres po náraste tréningových
jednotiek. Po jeden a pol mesiaci intenzívneho tréningu sa jej na prvom EO podarilo získať medailu
a aj miestenku na ME a MS. Dúfam, že to bude pokračovať aj ďalej.

V Bratislave 20.2.2018

Mgr. Krnáč Jozef

