03. Správa z EO Praha, CZE 3.3.-4.3.2017
Názov akcie: EO Praha
Kategória: ženy
Termín: 3.3.-4.3.2017
Miesto: Praha, CZE
Tréner: Krnáč Jozef
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ Peugeot
Zameranie: Európa open turnaj žien
Zúčastnení:
1. Majorošová Viktória 57 kg JC STU Bratislava

SZJ

Program:
3.3.2017
príchod o 17:00 akreditácia, ubytovanie, 19:00 váženie a 20:00 losovanie
4.3.2017
Váha do 57 kg 30 pretekárok
1. Majorošová – Balogh Daniela, HUN
10:0
Majorošová sa dobre dostávala do úchopu a predbiehala HUN v nástupoch. 3:15 hodila seoi-nage
7:0. Potom kontrolovala priebeh zápasu. HUN do ničoho nepúšťala. Stále sa dobre hýbala a pracovala
s úchopom. 0:41 HUN nastúpila do uchi-maty no Majorošová ju zablokovala a HUN išla cez hlavu do
kotúľa za čo dostala Majorošová najprv 7:0 no po pozretí videa dostala HUN hansoku-make 10:0
2. Majorošová – Greenberg Maayan, ISR
7:0
Aj v tomto zápase Majorošová preberala prvá úchop. Tým blokovala ISR pravú ruku s čím si ISR
nevedela poradiť celý zápas. 2:01 hodila Majorošová kosoto-gake 7:0. Potom dostala ISR 1:31 šido
1:0 a 0:42 hodila Majorošová tomoe-nage 7:0. V závere už bojovala Majorošová takticky a 0:31
dostala šido 0:1.
3. Majorošová – Waechter Viola, GER
0:10
Na začiatku zápasu sa obe bili o úchop. GER bola vyššia a chytala si horný pravý úchop s následným
nástupom do uči-maty. Z prvého pokusu ju Majorošová zablokovala a hodila 3:33 na kosoto-gake
7:0(cez celý chrbát no bolo tam „rolovanie“). Z ďalšieho úchopu si to GER pripravila lepšie, keď
Majorošovú úplne zavrela a 3:12 hodila uči-matu 0:10.
4. Rep. Majorošová – Kazyulina Anna, KAZ
0:7
Veľmi vyrovnaný zápas. Zo začiatku si Majorošová presadzovala úchop a kontrolovala KAZ. Tá síce
nastupovala no neohrozila Majorošovú. Tá ju viac krát zablokovala v seoi-nage a podtočila no bez
bodového hodnotenia. 2:47 však dostala Majorošová šido 0:1. Majorošová potom zvýšila aktivitu
a viac krát nastúpila do joko-gake, z ktorého KAZ padla vždy tesne na bok-brucho bez hodnotenia.
2:01 spravila Majorošová chybu, keď bez poriadneho úchopu zatlačila do KAZ a tá ju hodila na taiotosi 0:7. Majorošová znovu pridala v dôraze a 1:12 dostala šido aj KAZ 0:1. No hneď potom
zopakovala predchádzajúcu chybu, keď zatlačila do KAZ bez úchopu a tá ju znovu hodila na tai-otosi
0:7. V závere ešte Majorošová hodila 0:17 ura-nage 7:0 no už zápas neotočila.
2 x vyhrala, 2 x prehrala a obsadila 7.miesto
Záver: Ubytovaní sme boli v oficiálnom hotely asi 15 km od haly. Akreditácia, váženie a losovanie
prebehli bez problémov veľmi rýchlo.
Majorošová podala oproti EO v Oberwarte veľmi bojovný výkon. Jej nasadenie v zápasoch
bolo naozaj výborné a škoda tretieho zápasu s GER, kde zápas nedotiahla do víťazného konca. Aj keď
ju ešte obmedzovalo zranenie lakťa tak sa bila naplno. S jej vystúpením na turnaji som bol veľmi
spokojný.

V Bratislave 6.3.2017

Mgr. Krnáč Jozef

