09. Správa z ECJ Lignano, ITA, jun_5.4.-7.4.2019
Názov akcie: ECJ Lignano, ITA
Kategória: juniori a juniorky
Termín: 5.4.-7.4.2019
Miesto: Lignano, ITA
Tréneri: Krnáč Jozef, Pulc Libor
Spôsob dopravy: mikrobus ŠG Bratislava, , mikrobus STU Bratislava,
Zameranie: ECJ – európsky pohár juniorov a junioriek, nominačný turnaj
Ospravedlnení: Krigovský, Turac, Ďurčo, Geršiová – všetci zranenie, Stromko, Török - choroba
Neospravedlnení:
Zúčastnení:
meno
váha
ročník oddiel
náklady
Halajová Alexandra

52 kg

2001

JC Junior LC

rec. SZJ

Fízel Márius

100 kg

1999

ŠK DUKLA BB

rec. SZJ

Sršeň Ján

66 kg

2001

ŠK DUKLA BB

rec. SZJ

Barto Alex

81 kg

2001

ŠK DUKLA BB

rec. SZJ

Banský Bruno

66 kg

2000

ŠK DUKLA BB

rec. SZJ

Ľupták Ján

81 kg

1999

ŠK DUKLA BB

rec. SZJ

Hlobej Ivan

nad 100 kg 1999

ŠK DUKLA BB

rec. SZJ

Ruttkay Miroslav

81 kg

1999

JC ZŤS Martin

rec. SZJ

Benko Jozef

73 kg

1999

JC STU Bratislava

STU

Murčo Richard

73 kg

2001

JC STU Bratislava

STU

Mitrovič Filip

90 kg

1999

AŠK Slávia TT

AŠK TT

Pulc Libor

tréner

rec. SZJ

Krnáč Jozef

tréner

SZJ U21

Program:
5.4.2019
14:00 príchod, akreditácia, ubytovanie
19:00 – 19:30 váženie ľahší

20:00 – 21:00 losovanie
6.4.2019
Váha do 52 kg 40 pretekárok
1.
Halajová – Gyertyas Roza, HUN
0:10
HUN predbiehala Halajovú v úchope. Tá bola pomalšia. 2:44 hodila HUN osoto-gari 0:7 a následne
prešla v ne-waza do goši-šime 0:10
1 x prehrala a vypadla v druhom kole.
Váha do 66 kg 64 pretekárov
1.
Sršeň – Nicoletti Matteo, ITA
0:10
Sršeň sa len ťažko dostával do úchopu. ITA ho predbiehal a z každého úchopu sa snažil nastúpiť. Sršeň
dostal šido 0:1. ITA pokračoval v tlaku a 2:44 hodil kouči-gari 0:7. V podstate hneď z ďalšieho úchopu
hodil 2:22 ITA kata-gurumu 0:7 a 0:10.
1 x prehral a vypadol v prvom kole.
1.
Bánsky – Neagu Claudiu, ROU
Bánsky bol aktívny hneď od začiatku zápasu. 2:23 hodil peknú uči-matu, ale súper sa mu prerotoval
až na brucho. (riešili to videu). No ROU aspoň dostal šido za pasivitu 1:0. 2:34 dostal ROU druhé šido
za pasivitu 2:0. Bánsky stále pridával a zvyšoval svoj tlak a 1:45 po peknom prechode v ne-waza
nasadil goši-šime 10:0
2.
Bánsky – Valeriani Leonardo, ITA
7:0
Aj v tomto zápase bol Bánsky aktívnejší a na začiatku hodil 3:22 uči-matu 7:0. Bánsky pokračoval
v aktívnom boji a 2:11 dostal ITA šido 1:0. Bánsky potom už len kontroloval priebeh zápasu a 0:07
dostal taktické šido 0:1.
3.
Bánsky – Serra Bernardo, POR
10:0
Bánsky pokračoval vo výbornom výkone a znovu hneď na začiatku 3:11 hodil o-goši 7:0. POR
k ničomu nepustil. Bánsky výborne kontroloval zápas a 2:22 podtočil POR po jeho slabom nástupe 7:0
a 10:0.
4.
Bánsky – Verhorstert Ivo, NED
0:10
Začiatok zápasu bol vyrovnaný. NED sa snažil nastupovať len do seoi-nage. Najprv to Bánsky dobre
blokoval. No potom prišla chyba. Bánsky sa prestal hýbať, na chvíľu zastal a NED to hneď využil a 2:33
hodil seoi-nage 0:10. NED nakoniec turnaj vyhral.
5.
rep. Bánsky – Szeredas Botond, HUN
0:10
Tento zápas Bánsky absolútne nezvládol. Po dlhej pauze išiel na tatami úplne zaspatý, nesústredený.
3:47 dostal Bánsky šido za stláčanie súperovej ruky dole 0:1. Vzápätí 3:37 chcel nastúpiť do stojaceho
HUN. Pri tom sa chcel z nástupu vrátiť a HUN to dokonale využil a hodil ura-nage 0:10.
3 x vyhral a 2 x prehral a obsadil 9.miesto.
Váha do 73 kg 89 pretekárov
1.
Murčo – Poladov Zamaddin, AZE
0:10
Hneď prvý úchop sa Murčovi podaril a AZE zatvoril zhora. No potom sa nepochopiteľne pustil
z úchopu a naopak chytil sa AZE a 3:41 hneď nastúpil do uči-maty 0:10.
1 x prehral a vypadol v prvom kole.
1.
Benko – Mammadalyev Rashid, AZE
0:10
Benko sa snažil presadiť v úchope. To sa mu aj darilo no po jeho vybojovaní nenastupoval. Naopak
AZE sa snažil nastúpiť zo všetkého. Benko bol tak postupne trestaný. 2:02 dostal prvé šido 0:1. Potom
mal dva pokusy o uči-matu. No AZE ho v pohode zablokoval. 1:23 dostal Benko druhé šido 0:2. Benko
sa znovu snažil nastúpiť do soto-maki-komi AZE ho však zase zablokoval. A tak Benko 0:37 dostal
tretie šido 0:3 a 0:10.
1 x prehral a vypadol v prvom kole.

7.4.2019
Váha do 81 kg 69 pretekárov
1.
Barto – Falcone Tizian, ITA
7:0
Barto sa s veľmi pohyblivým ITA trápil. Ten ho stále predbiehal. Barto postupne 3:06 dostal prvé šido
0:1 a 2:05 druhé šido 0:2. Potom však začal Barto viac fyzicky tlačiť na ITA. To sa mu oplatilo dostal
ITA pod tlak a 0:53 hodil ouči-gari 7:0
2.
Barto – Rajkai Robert, HUN
0:10
V prvej polovici zápasu vyrovnaný priebeh. Barto sa výborne hýbal a nepúšťal HUN do nástupov.
A sám mal pár dobrých pokusov o uči-matu a sode-curi-komi- goši. HUN ho však zablokoval. V druhej
časti Barto zbytočne na chvíľu poľavil. Zastal, keď mal HUN úchop a ten ho 1:45 hodil na uči-matu
0:7. Barto hneď na to 1:24 dostal šido 0:1. Barto sa chcel dostať znovu do tempa, ale zbytočne zatlačil
do pripraveného HUN a ten ho 1:14 hodil na sode-curi-komi- goši 0:10.
1 x vyhral, 1 x prehral a vypadol v treťom kole.
1.
Ľupták – Straza Tin, CRO
0:7
Ľupták mal aktívny úvod zápasu. Snažil sa nastupovať no vždy do stojaceho súpera. Ten dostal 2:41
šido 1:0. No postupne Ľupták spomaľoval. A prestal aj útočiť. 2:16 to CRO využil a hodil uči-matu 0:7.
Ľupták znovu začal útočiť a podarilo sa mu hodiť ura-nage a CRO dopadol na zadok a dve ruky. No ani
po konzultácii s video rozhodcami mu neprisúdili hodnotenie. 1:16 dostal šido CRO 1:0 no zápas už
v pohode kontroloval až do konca.
1 x prehral a vypadol v druhom kole.
1.
Ruttkay – Vasic Pavle, BIH
10:0
Ruttkay vyletel na BIH od prvej sekundy. Okamžite sa dostával do úchopu a nastupoval. BIH sa mu
z toho dvakrát vytočil a tak Ruttkay prešiel do ne-waza kde 3:20 nasadil sankaku 10:0.
2.
Ruttkay – Parodi Lorenzo, ITA
10:0
Tak ako aj v prvom zápase išiel Ruttkay naplno od prvej sekundy. Hneď z prvého úchopu hodil 3:50 ogoši 7:0. A potom 3:18 uči-matu 7:0 a 10:0.
3.
Ruttkay – Gautschi Simon, SUI
1:1
GS
0:10
Aj v tomto zápase bol Ruttkay mimoriadne aktívny. 2:51 dostal SUI šido 1:0. No hneď z ďalšieho
úchopu SUI vytlačil Ruttkaya do autu a ten dostal 2:40 šido 0:1. Ruttkay sa výborne hýbal
a predbiehal SUI no nepodarilo sa mu dotiahnuť viaceré dobré nástupy do konca. Bolo však vidieť, že
mu postupne dochádzajú sily. Zápas prešiel do GS. Aj tu začal lepšie Ruttkay. No po dvoch dobrých
akciách zbytočne zastal. Prvýkrát v zápase. SUI to dokonale využil a hodil 0:38 uči-matu 0:10.
2 x vyhral, 1 x prehral a vypadol v štvrtom kole.
Váha do 90 kg 52 pretekárov
1.
Mitrovič – Leverrier Dieff, FRA
1:2
GS
0:7
Hneď na začiatku zápasu dostal Mitrovič 3:55 šido za vytrhávanie sa oboma rukami z úchopu 0:1.
Obaja sa bili veľmi opatrne a vyhýbali sa normálnemu úchopu. 2:50 dostali šido obaja 1:2. Potom
robil už len FRA. Mitrovič sa držal len jednou rukou okolo pása a vyčkával na ura-nage. No FRA
nastupoval hlavne do nízkych seoi-nage. Mitrovič mu stále prepadával cez chrbát. No rozhodcovia to
netrestali. Obom už v poslednej minúte došli sily. A FRA aj Mitrovič sa len ťažko zdvíhali z tatami.
Rozhodcovia zápas pustili do GS. Tu sa podarilo FRA 1:06 dotiahnuť ippon-seoi-nage 0:7.
1 x prehral a vypadol v druhom kole.
Váha do 100 kg 24 pretekárov
1.
Fízeľ – Veg Zsombor, HUN
10:0
Fízeľ od začiatku kontroloval priebeh zápasu. HUN v pohode zatváral do horného úchopu. 3:29 dostal
HUN šido za vystúpenie. 2:41 po peknom prechode v ne-waza nasadil Fízeľ jokošiho – gatame 10:0.
2.
Fízeľ – Serban Eduard, ROU
10:0
ROU od začiatku zápasu robil ouči-gari z kolien. 3:38 sa mu to na tretí pokus podarilo a Fízeľa hodil
0:7. Potom si na to už Fízeľ začal dávať pozor. Začal sa biť viac fyzicky čo ROU nevyhovovalo. 2:58
dostal ROU šido, keď zablokoval Fízeľov nástup rukou o nohu 1:0. Fízeľ pokračoval v tlaku znovu

zavrel ROU do horného úchopu a 1:06 hodil na druhý pokus harai-goši 7:0 a následne prešiel do
tatešiho-gatame 10:0.
3.
Fízeľ – Eich Daniel, SUI
10:0
V tomto zápase nenechal Fízeľ nič na náhodu. Okamžite dostal SUI pod tlak. 3:30 hodil o-goši 7:0
a následne spravil znovu perfektný prechod do jokošiho-gatame 7:0 a 10:0.
4.
Fízeľ – Parkhomin Savelii, RUS
10:0
Zo začiatku zápasu išiel Fízeľ zbytočne opatrne. Nechal sa od RUS zavrieť do horného úchopu. 3:35 si
potom takticky z toho kľakol za čo dostal šido 0:1 to ho však naštartovalo. Znovu sa začal biť fyzicky
RUS zavrel a 2:20 zlomil na kosoto-gake 10:0.
4 x vyhral a obsadil 1.miesto.
Váha do + 100 kg
1.
Hlobej – Violic Luka, CRO
0:10
Hlobej bol od začiatku zápasu pasívny. Aj keď sa mu podarilo vybojovať si dobrý úchop tak len čakal
na súpera. 3:05 dostal Hlobej šido za pasivitu 0:1. CRO bol stále aktívny a dobre sa hýbal. 2:15 hodil
CRO harai-goši 0:7. No Hlobej vôbec nereagoval zvýšením svojej aktivity. Naopak 1:50 dostal druhé
šido 0:2 a následne v závere 0:35 aj tretie šido za vystúpenie do autu 0:3 a 0:10.
1 x prehral a vypadol v prvom kole.

Záver:
Tesne pred turnajom sa zranilo, respektíve ochorelo viac pretekárov a pretekárok.
Snažil som sa ich nahradiť nakoľko pobytové náklady už boli uhradené.
Bol to náš druhý tohtoročný ECJ. Na sto percent som bol spokojný s výkonom Fízeľa.
Tomu sa podarilo zvíťaziť už na druhom ECJ za sebou.
Ďalej podali veľmi dobré výkony Bánsky a Ruttkay, ale aj Barto. Ich váhy boli veľmi
dobre a početne obsadené. A ani 3 vyhraté zápasy ešte nestačia k lepšiemu umiestneniu. No
u všetkých troch je vidieť stále sa zlepšovanie od turnaja k turnaju.
Ostatní podali veľmi slabé výkony. S takýmto nasadením a výkonom sa len veľmi
ťažko dokážu presadiť na turnajoch takejto kvality. Majú veľké rezervy v technickej aj fyzickej
príprave. Ľupták štartoval po zranení, takže u toho neviem nakoľko to ovplyvnilo jeho výkon.
Na turnaj sme cestovali mikrobusom STU a ŠG Bratislava. Nakoľko v tomto časte boli
ďalšie dve reprezentačné akcie.
Pán Gregor nám vybalil 9 osôb ubytovacie náklady ako reciprocitu za ich turnaj SNP v Banskej
Bystrici.

Bratislave 23.4.2019

Mgr. Krnáč Jozef

