04. Správa z MT USK Cup, Praha, CZE, jun_8.2.-9.2.2019
Názov akcie: MT USK Cup
Kategória: muži a ženy
Termín: 8.2.-9.2.2019
Miesto: Praha, CZE
Tréneri: Krnáč Jozef, Pulc Libor, Matuszek Marek
Spôsob dopravy: mikrobus ŠG Bratislava, mikrobus STU BA, mikrobus DUKLA BB
Zameranie: medzinárodný turnaj
Ospravedlnení:
Neospravedlnení:
Zúčastnení:
meno
váha
ročník oddiel
1. Fízel Márius
100 kg
1999 ŠK Dukla B.Bystrica
2. Turac Denis
90 kg
2000 STU Bratislava
3. Geršiová Nina
70 kg
2001 STU Bratislava
4. Barto Alex
81 kg
2001 ŠK Dukla B.Bystrica
5. Ďurčo Dalibor
60 kg
1999 ŠK Dukla B.Bystrica
6. Banský Bruno
66 kg
2000 ŠK Dukla B.Bystrica
7. Török Patrik
73 kg
2001 STU Bratislava
8. Benko Jozef
73 kg
1999 Slávia STU Bratislava
9. Gadzhiev Dalgat
73 kg
1999 Slávia STU Bratislava
10. Ruttkay Miroslav
81 kg
2000 JC ZŤS Martin
11. Krigovský Valentín 90 kg
1999 TJ Slávia PU Prešov
12. Stromko Ľubomír
100 kg
2000 JC ZŤS Martin
13. Hlobej Ivan
nad 100 kg
1999 VŠC Dukla B.Bystrica
14. Sršeň Ján
66 kg
2001 VŠC Dukla B.Bystrica
15. Halajová Alexandra 52 kg
2001 Junior Lučenec
16. Petruny Natália
78 kg
1999 JC ŠK Zemplín Michalovce
17. Murčo Richard
73 kg
2001 STU Bratislava
18. Nano Adam
81 kg
2000 STU Bratislava
19. Krnáč Jozef
tréner
20. Pulc Libor
tréner

VŠC
SZJ
SZJ
SZJ
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Program:
8.2.2019
19:00 príchod ubytovanie
9.2.2019
Váha do 60 kg 7 pretekárov
1. Ďurčo bol bez pohybu a akoby zaspantý. Súper ho hodil na uči-matu 0:7 a hneď z ďalšieho nástupu
na ura-nage 0:10.
2. Bez väčších problémov Ďurčo kontroloval zápas, keď súper dostal 3 x šido 10:0.
3. V treťom zápase hodil 2 x uči matu 7:0 a 7:0. 10:0
4. V semifinále sa Ďurčo trápil. Súpera vyslovene držali rozhodcovia. AJ keď bol Ďurčo aktívnejší CZE
netrestali. A dvakrát mu zrušili hodnotenú techniku. Nakoniec hodil až v GS kosoto-gake 7:0.
5. Finále bolo jednoznačne pre Ďurča. Hodil znovu kosoto-gake 10:0.
4 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 1.miesto.

Váha do 66 kg 19 pretekárov
1. Bánsky sa bil od začiatku veľmi aktívne najprv hodil uči-matu 7:0 a potom goši-gurumu 7:0 a 10:0.
2. Aj tu bol jednoznačne lepší Bánsky, keď hodil sode-curi-komi-goši 10:0.
3. V semifinále pokračoval v presvedčivom výkone hodil sumi-gaeši 7:0 a prešiel do goši-šime 10:0.
4. Vo finále to bol vyrovnaný zápas. Bánsky v závere spravil chybu a súper ho hodil na kosoto-gari
0:10.
3 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 2.miesto
1. Sršeň – zápas Sršňa som nevidel.
Váha do 73 kg 21 pretekárov
1. Gadzhiev sa vo vyrovnanom zápase presadil v ne-waze kde nasadil sankaku 10:0
2. V druhom zápase sa Gadzhiev viac bránil. Nechcel ísť so súperom do úchopu. Keď sa chytili tak aj
za cenu predstieraného útoku nastupoval. Zápas sa dostal do GS no tu jednoznačne zabral AUT
a hodil osoto-gari 0:10
1 x vyhral a 1 x prehral a vypadol v druhom kole.
1. Murčo v jednoznačnom zápase hodil súpera raz na sumi-gaeši 7:0 a potom súpera udržal
v tatešiho-gatame 10:0.
2. Aj v druhom zápase bol Murčo lepší a súperovi nič nedovolil a hodil sode-curi-komi-goši 10:0
3. V tomto zápase sa po vlastnej chybe hodil na zadok a súper ho dotlačil rukami na chrbát 0:7.
V závere zápasu ho hodil súper aj no osoto-gari 0:7 a 0:10.
4. V prvom kole opráv sa Murčo presadil najprv joko-gake 7:0 a následne aj uchi-matou 7:0 a 10:0.
5. V druhom zápase v opravách sa stretol s Benkom. Benko zápas kontroloval a hodil Murča najprv na
kouči-gari 0:7 a potom skontroval nástup Murča podtočením 0:7 a 0:10.
3 x vyhral. 2 x prehral a obsadil 7.miesto
1. Benko sa nevedel rozbehnúť. Stále síce vybojoval úchop aj dostal súpera do pohybu, ale potom
zastal a sám sa vytrhol z úchopu. Až v samom závere hodil uchi-matu 7:0.
2. Tak ako a v prvom zápase to bol vyrovnaný zápas. No Benko sa stále málo presadzoval v útoku
a viac sa bránil. Postupne Benkovy došli sily a súper ho udržal v tatešiho-gatame 0:10
3. V opravách v prvom zápase znovu málo útočil. Zápas tak došiel až do GS no tu sa presadil Benko
a udržal súpera v kesa-gatame 10:0.
4. V druhom zápase v opravách narazil na Murča. Zápas zvládol lepšie a Murča hodil na kouči-gari 7:0
a podtočil z Murčovho nástupu 7:0 a 10:0.
5. V zápase o tretie miesto Benkovi znovu došli sily. Nevládal vôbec s rukami kontrovať súpera. Ten
ho hodil na uchi-matu 0:7 a následne udržal v kesa-gatame 0:10.
3 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 5.miesto.
Benka nalosovali najprv do váhy do 81 kg. Až na moje upozornenie to zmenili a priradili ho k Zachovi
vo váhe do 73 kg. No v oficiálnych tabuľkách to nie je zaznamenané.
1. Török v prvom zápase sa veľmi dobre hýbal a bol aktívny. Súpera do ničoho nepustil a hodil osotogari 10:0.
2. V druhom zápase najskôr po zlom bloku spadol na uchi-matu 0:7. No potom hodil osoto-gari no
súper sa mu pretočil a tak rozhodcovia pôvodný ippon zmenili na wazari 7:0. No hneď z ďalšieho
úchopu hodil súper kata-gurumu 0:7 a 0:10.
1 x vyhral, 1 x prehral a vypadol v druhom kole.
Váha do 81 kg 20 pretekárov
1. Naňo sa nepresadil do úchopu a súper ho hodil na uchi-matu 0:10
1 x prehral a vypadol v prvom kole.

1. Ruttkay si veľmi rýchlo presadzoval svoj úchop. Súperovi nenechával žiadny priestor a hodil sodecuri-komi-goši 10:0.
2. V druhom zápase to bolo to isté. Ruttkay sa veľmi dobre hýbal a bez problémov hodil uchi-matu
10:0.
3. Aj v treťom zápase bol lepší Ruttkay. Súper sa vôbec nevedel presadiť do úchopu. Naopak Ruttkay
nastupoval a keď hodil súpera na uchi-matu 7:0, tak už len kontroloval zápas.
4. Vo finále nastúpil proti pretekárovi z UZB. Ruttkay mal navrch a súper bol aj trestaný dvakrát na
šido 2:0. No potom chcel nastúpiť do sumi-gaeši a súper ho dobre vystihol na kouči-gari 0:10.
3 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 2.miesto.
1.Barto mal v prvom zápase práve pretekára z UZB. Ten ho zatváral do úchopu a vytláčal z tatami do
autov. Barto sa nevedel voči fyzicky vyspelému súperovi presadiť. Postupne ho dvakrát trestali 0:2.
A v GS dostal tretie šido 0:3 a 0:10.
2. V opravách Barto zlepšil pohyb a mal viac akcii a nástupov. No český rozhodcovia jeho súpera
vôbec netrestali. A to ani v GS, kde už padal Bartov súper po kolenách. Nakoniec Barto hodil až v 4:47
v GS sode-curi-komi-goši 7:0.
3. V ďalšom zápase bolo vidieť, že predchádzajúce zápasy mu ubrali energie. Spadol na uchi-matu 0:7
a už to nedokázal otočiť.
1 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 7.miesto.
V oficiálnych tabuľkách je znovu chyba. Barto so Silvestrom vyhral.
Váha do 90 kg 15 pretekárov
1. Mitrovič sa snažil súpera hlavne kontrovať. No to sa mu nedarilo a v závere zápasu ho súper udržal
v tatešiho-gatame 0:10.
2. V opravách bol najprv trestaný dvakrát za pasivitu 0:2. Potom hodil kosoto-gari 7:0 no po
konzultácii rozhodcov to zrušili. Mitrovič v ďalšom priebehu dostal tretie šido 0:3 a 0:10.
2 x prehral a vypadol v prvom kole opráv.
1. Turac sa v prvom zápase bez problémov presadil a hodil goši-gurumu 10:0.
2. Aj v druhom zápase nemal Turac problémy a hodil o-goši 7:0 a potom udržal kuzure-kamišihogatame 7:0 a 10:0.
3. V treťom zápase sa so súperom zbytočne pretláčal v úchope okolo pásu. Ten to využil a hodil ogoši
0:10.
4. V zápase o tretie miesto mal jasne navrch Turac. Aj keď rozhodcovia si to nemysleli. Najprv hodil
Turac seoi-nage 7:0. Súper sa stále bránil. Potom hodil Turac pri pokuse o sumi-gaeši kosotogake(nohou ho určite trafil ešte pred tým ako sa tam súper hodil na chrbát) no keďže na tejto tatami
nebo care systém nikto sa so mnou ani nebavil. Nakoniec hodil Turac ešte raz seoi-nage no
rozhodcovia to dali nepochopiteľne jeho súperovi. Až na moje protesty to zmenili a tak 7:0 a 10:0.
3 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 3.miesto.
Váha do 100 kg 8 pretekárov
1. Blahušiak sa stretol v skupine so Stromkom. Blahušiak zápas kontroloval a najprv hodil uči-matu
7:0 a následne sasai-curi-komi-aši 7:0 a 10:0.
2. V druhom zápase bol Blahušiak aktívnejši a hodil ogoši 10:0
3. V treťom zápase Blahušiak znovu kontroloval priebeh bez problémov hodil najprv seoi-nage 7:0
a potom ešte aj uchi-matu 7:0 a 10:0.
4. V semifinále najprv udržal v ne-waze jokošiho-gatame na wazari 7:0. Potom hodil seoi-nage 7:0
a 10:0.
5. Finále išiel s Hajásom. Zápas som nevidel no Hajás hodil sumi-gaeši 0:10.
4 x vyhral a 1 x prehral a obsadil 2.miesto.

1. Stromkovi súťaž vôbec nevyšla. V prvom zápase prehral s Blahušiakom 0:10.
2. V druhom sa nevedel presadiť do úchopu a súper ho hodil na uchi-matu 0:10
3. V treťom zápase sa znovu trápil s úchopom. Súper ho predbiehal a aj v ne-waze bol lepší. Najprv
Stromka udržal v jokošiho-gatame 0:7 a potom hodil na soto-maki-komi 0:7 a 0:10.
3 x prehral a nepostúpil zo skupiny.
Váha do +100 kg 7 pretekárov
1. Fízeľ bol v tomto zápase zbytočne veľmi opatrný. No nerobil chyby, len málo nastupoval. No
presadil sa v ne-waze, kde nasadil tatešitho-gatame 10:0.
2. V druhom zápase to bolo jednoznačné, keď sa bez problémov presadil do úchopu a hodil o-goši
10:0.
3. Aj v ďalšom zápase Fízeľ dominoval a hodil kosoto-gake 10:0.
4. V semifinále sa stretol s Hlobejom a zápas bez problémov kontroloval a hodil Hlobeja na ouči-gari
10:0.
5. Vo finále sa druhýkrát stretol s Mrvom. Ten po 1 minúte zápas vzdal pre zranenie 10:0.
5 x vyhral a obsadil 1.miesto.
1. Hlobej v prvom zápase držal krok so súperom len v prvej polovici. Postupne mu dochádzali sily
a v závere ho súper hodil na seoi-nage 0:10.
2. V druhom zápase sa Hlobej „hecol“. Snažil sa dostávať súpera do pohybu čo sa mu aj darilo. A keď
mu súper viac vykročil tak ho Hlobej hodil na tani-otoši 7:0 a následne prešiel do kesa-gatame 7:0
a 10:0.
3. V semifinále sa stretol s Fízľom a tu jednoznačne prehral 0:10.
1 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 3.miesto.
Váha do 57 kg 7 pretekárok
1. Halajová sa v zápase trápila. Aj keď si vybojovala úchop tak nastúpila vždy s pádom na kolená a tak
súperku nevedela dotiahnuť. No ani jej súperka sa nevedela presadiť, keď sa snažila hlavne kontrovať
podtočením. Zápas sa tak dostal do GS. Tu síce Halajová bojovala no nakoniec prehrala na osoto-gari
0:7.
2. V tomto zápas už mala Halajová dôraznejšie nástupy. Súperku viackrát ohrozila a nakoniec aj
hodila na kouči-gari 7:0. Zápas ukončila v ne-waze nasadením sankaku 10:0.
3. Podobne ako v prvom zápase jej nástupy neboli dôrazné. Súperka kontrolovala priebeh a nakoniec
hodila ouči-gari 0:10.
1 x vyhrala, 2 x prehrala a obsadila 3.miesto.
Váha do + 70 kg 2 pretekárky
1. Petruny absolútne zaspala začiatok. Súperke podala obe ruky a tá ju hneď z prvého hodila na sodecuri-komi-goši 0:10. Pri tom sa cez Petruny ešte prevalila a tej to nevydržala pravá ruka.
1 x prehrala a obsadila 2.miesto.
Okamžite bola na mieste ošetrovaná no pôvodná diagnóza o vykĺbenom lakti sa bohužiaľ nepotvrdila.
Keď dorazila ambulancia tak s ňou išiel do nemocnice tréner Pulc. Po prevoze do nemocnice jej lekári
diagnostikovali špirálovú zlomeninu ramennej kosti. A v nedeľu ju aj zoperovali. Jej zranenie som
nahlásil na SZJ a vypísal som aj tlačivo o úraze

Záver:
Z organizačného hľadiska sa tak ako aj po minulé roky presúval začiatok súťaže.
Viaceré váhy sa nakoniec aj tak znovu prelosovali. V oficiálnych tabuľkách sú tak viaceré
chyby. Aj rozhodcovia sa dopustili podľa mňa viacerých zlých rozhodnutí.

Potešil ma presvedčivý výkon Fízľa. Vo finále do 100 kg som čakal väčší boj. Ďurčo sa
po prvom pokazenom zápase nakopol k výbornému výkonu. Naopak Bánsky po výborných
zápasoch nezvládol finále. To isté platí aj o Ruttkayovi. Barto nemal na súťaži najlepší deň.
Potešil ma výkon Benka a Murča vo váhe do 73 kg. Ďalej mohol ísť aj Török no po vyrovnaní
v druhom zápase sa nechal zbytočne rýchlo znovu hodiť. U Halajovej je vidieť, že išla o váhu
vyššie a nestačila fyzicky. Ostatní podali slabšie výkony.
Bratislave 21.2.2019

Mgr. Krnáč Jozef

