12. Správa z ECJ Leibnitz, AUT, 1.6.-3.6.2018
Názov akcie: ECJ Leibnitz, AUT
Kategória: junior.
Termín: 1.6.-3.6.2018
Miesto: Leibnitz, AUT
Tréner: Krnáč Jozef,
Spôsob dopravy: osobné auto (piatok - ja), mikrobus SZJ (sobota – druhú skupinu ním doviezol pán
Lipovský)
Zameranie: nominačný svetový pohár v Európe
Počet krajín a účastníkov:
Ospravedlnení:
Zúčastnení:
meno
1. Blahušiak Miroslav
2 Fízel Márius
3 Stromko Lubomír
4 Turac Denis
5 Ruttkay Miroslav
6 Mitrovič Filip
7 Ďurčo Dalibor
8 Bánsky Bruno
9 Benko Jozef
10 Krnáč Jozef

váha
90 kg
100 kg
100 kg
90 kg
81 kg
90 kg
60 kg
66 kg
73 kg
tréner

ročník
1998
1999
2000
2000
2000
2000
1999
2000
1999

oddiel
JC ZŤS Martin
ŠK DUKLA BB
JC ZŤS Martin
JC STU Bratislava
JC STU Bratislava
AŠK Slávia Trnava
ŠK DUKLA BB
ŠK DUKLA BB
JC STU Bratislava

náklady
SZJ
SZJ
SZJ
SZJ
SZJ
AŠK TT
SZJ
Dukla BB
STU BA
SZJ

odchod
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
piatok
piatok
piatok
piatok

návrat
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
sobota
sobota
sobota
nedeľa

Program:
1.6.2018
13:00 príchod,
14:00 ubytovanie
19:00 -19:30 váženie
20:00 losovanie
2.6.2018
Váha do 60 kg 53 pretekárov
1.
Ďurčo – Muehlegger Manuel, GER
0:10
Ďurčo mal výborný úvod zápasu. S prehladom si vybojoval úchop a dostával GER do pohybu a pod
tlak. 2:59 hodil Ďurčo uči-matu (z tretieho poschodia) no dostal len wazari 7:0. Od tohto okamihu sa
však priebeh zápasu úplne otočil. GER dostával Ďurča pod tlak ten sa odtláčal a predkláňal. Za to
dostal Ďurčo 1:53 šido 0:1. 1:03 sa dostal GER Ďurčovi za chrbát a hodil ura-nage 0:10.
1 x prehral a vypadol v druhom kole.
Váha do 66 kg 71 pretekárov
1.
Bánsky – Szeredas Botond, HUN
0:7
Bánsky sa snažil presadiť nízkymi chmatmy sode-curi-komi-goši cez rukávy a seoi-nage do kolien. Viac
krát však jeho súper ostal stáť keď to Ďurčo vyslovene prepálil. 2:14 za to dostal šido 0:1. V zápase si
HUN dobre preberal úchop a keď sa mu Bánsky hádzal pod kolená tak to ustál. Postupne začal aj on
viac robiť a nastupovať a 1:22 dostal Bánsky druhé šido 0:2. v poslednej minúte ho HUN hodil na seoinage 0:7.
1 x prehral a vypadol v druhom kole

Váha do 73 kg 72 pretekárov
1.
Benko – Škrkoň Vít, CZE
0:10
Benko sa od začiatku snažil presadiť do horného úchopu. To sa mu zo začiatku darilo a mal pár
dobrých nástupov do harai-goši. Potom však CZE začal z prvého chytať horný jednostranný úchop a to
Benkovi nevyhovovalo. Po pokuse do osoto-gari sa Benko zbytočne vracal a CZE ho 2:43 hodil na
kosoto-gari 0:7. Benko sa snažil zvýšiť aktivitu no nevedel sa presadiť z jednostranného úchopu CZE.
Po pokuse o sto-maki-komi 1:30 ho CZE dotlačil v ne-waze do jokošiho-gatame 0:7.
1 x prehral a vypadol v druhom kole
3.6.2018
Váha do 81 kg 63 pretekárov
1.
Ruttkay – Svec Pavel, CZE
7:0
Zo začiatku obaja bojovali o úchop no bez úspechu a tak 3:19 dostali obaja šido 1:1. CZE mal jasnú
taktiku vytláčať Ruttkaya do autu. Ruttkay sa však dobrým pohybom nedal. 1:47 sa CZE z diaľky
pokúsil o kouči-gari z čoho ho Ruttkay skontroval rukami 7:0. CZE zvyšoval tlak, ale stále to bolo len
o vytláčaní. 0:35 ešte dostal šido za vystúpenie Ruttkay 1:2 no v posledných sekundách dostal za
vytláčanie šido aj CZE 2:2.
2.
Ruttkay – Gunchenko Stanislav, UKR
10:0
V tomto zápase dominoval UKR. Hneď na začiatku si presadil úchop a 3:33 hodil osoto-gari 0:7.
Ruttkay sa nevedel presadiť do úchopu. Postupne dostal 2:50 prvé šido 0:1. A 1:50 druhé za
sťahovanie rukávov dole 0:2. No potom sa mu konečne podaril dostať sa do úchopu zobral UKR do
pohybu a hodil 1:29 perfektné o-goši 10:0.
3.
Ruttkay – Rechister Dilan, ISR
0:10
Ruttkay sa nedokázal presadiť cez ISR horný úchop. Ten si ho natiahol do pohybu a 3:17 hodil haraigoši 0:10.
2 x vyhral, 1 x prehral a skončil v 3 kole (9.-16.m).
Váha do 90 kg 44 pretekárov
1.
Mitrovič – Foubert Karel, BEL
0:7
Zápas mal pod kontrolou BEL pretekár. Aj keď sa dostal Mitrovič do úchopu tak to nevyužíval
a nenastupoval. 2:37 dostal Mitrovič šido za pasivitu 0:1. Potom ho 2:10 hodil BEL na uči-matu.
Potom skúsil nastúpiť aj Mitrovič no bolo to z diaľky do aši-učimaty. BEL to v pohode ustál. Postupne
znovu zvýšil tlak a 1:22 dostal Mitrovič druhé šido 0:2. Zápas už potom BEL len kontroloval.
Mitrovičovi sa nedarilo zvýšiť aktivitu.
1 x prehral a vypadol v prvom kole.
1.
Blahušiak – Ait Mohamed Amer, FRA
10:0
Blahušiak dobre poznal FRA pretekára a tak to bol predovšetkým taktický súboj v úchope. 2:22 dostal
Blahušiak šido 0:1. Hoci mal viac ráz dobrý pokus o nástup tak sa mu to nepodarilo dotiahnuť. A tak
nakoniec 1:01 nasadil goši-šime 10:0.
2.
Blahušiak - Fusco Andrea, ITA
10:0
V tomto zápase mal jasnú prevahu Blahušiak. Darilo sa mu zatvárať ITA do horného úchopu
a dostávať ho do pohybu. Z toho ho hodil 2:43 na uki-goši 7:0. Potom sa zápas vyrovnal. Obaja sa
snažili vychádzať zo zavretého horného úchopu. No v tom bol silnejší Blahušiak a 0:55 hodil znovu
uki-goši 7:0 a 10:0.
3.
Blahušiak – Velkov Vadim, UKR
1:1
GS 7:0
Veľmi vyrovnaný zápas. Na začiatku viac aktívny Blahušiak. 3:31 dostal šido UKR 1:0. Väčšinu zápasu
to bol v hornom úchope z ktorého chceli obaja súpera vytrhnúť. No nedarilo sa im to. V závere mal
viac nástupov UKR a 0:16 dostal šido aj Blahušiak 1:1. Zápas tak išiel do GS. Tu mal viac síl Blahušiak
a 1:18 hodil harai-goši 7:0.
4.
Blahušiak – Petersilka Falk, GER
0:10

Znovu sa snažil zatvárať GER do horného úchopu. Pri tom však vždy vystúpil do súpera a ten ho tak
dobre chytal do ouči-gari. To viac krát Blahušiak ustál. No 2:27 to GER skombinoval s uči-matou
a hodil Blahušiaka na ippon 0:10.
5.
rep. Blahušiak – Van de Ven Martjin, NED
0:7
Blahušiak mal opatrnejší úvod do zápasu. NED ho predbiehal a podarilo sa mu ho na začiatku v prvej
minúte hodiť na sumi-gaeši 0:7. To Blahušiaka nakoplo a zvýšil svoju aktivitu. No NED sa už len
takticky bránil. Viac krát vyšiel do autu no bez trestu. A z každého úchopu sa hádzal na zem no trest
šido za to dostal až v závere 1:0.
3 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 9.miesto.
1.
Turac – Sufaj Ardian, CRO
7:0
Začiatok zápasu som nestihol. Bol som s Blahušiakom. V druhej minúte už vyhrával na wazari 7:0.
Zápas sa snažil kontrolovať bojom o úchop. V závere 0:18 dostal prvé šido 0:1. a v poslednej sekunde
0:01 si takticky kľakol za čo dostal druhé šido 0:2.
2.
Turac – Kendrick Benjamin, CAN
10:0
V zápase bol aktívnejší CAN. Keď sa aj podarilo Turacovi presadiť sa do úchopu CAN sa výborním
pohybom z toho vždy dostal. 1:02 dostal Turac šido 0:1. A hneď z ďalšej 0:45 akcie hodil CAN nízku
seoi-nage 0:7. Na to dobre zareagoval Turac keď konečne využil, že ho súper ťahá a je v záklone
a 0:27 hodil deaši-barai 10:0.
3.
Turac – Toth Ferenc, HUN
1:1
GS 0:7
Veľmi vyrovnaný zápas. Na začiatku mal viac aktivity Turac a HUN dostal 2:34 za predkláňanie šido
1:0. Turac chcel stále hrobiť len veľké techniky ogoši, soto-maki-komi, a seoi-nage čo mu však HUN
kontroloval. HUN dobre bral ne-wazu a zbieral čas. 0:14 dostal po nepodarenej seoi-nage Turac šido
za sťahovaie 1:1. Zápas išiel do GS. Tu mal viac síl HUN pretekár. Turac dostal 0:35 druhé šido 1:2.
a 2:52 hodil HUN ouči-gari 0:7.
4.
rep. Turac – Babenko Oleksii, UKR
0:10
2 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 9.miesto.
Váha do 100 kg 30 pretekárov
1.
Stromko – Zeka Shpat, KOS
0:10
KOS bol pomaly o dve hlavy vyšší ako Stromko. Ten sa na súpera nevedel dostať do úchopu. KOS ho
pez problémov chytal do horného úchopu a zatváral. Z toho si Stromko raz kľakol a pri pokuse KOS
o prechod do ne-waza ho Stromko 3:31 chytil za nohu za čo dostal šido 0:1. Po podobnom priebehu
ho KOS dostal do ne-wazy a tam 2:33 nasadil ude-hišigi-žuži-gatame 0:10.
1 x prehral a vypadol v prvom kole.
1.
Fízel – Moisieiev Alieksiei, UKR
10:0
V zápase dominoval Fízel. Bez problémov sa presadzoval do úchopu. 2:37 hodil kombináciu osotogaki nidan-kosoto-gake 7:0. 2:13 dostal UKR šido za pasivitu 1:0. A v závere 0:29 hodil Fízel ešte
tomoe-nage 7:0 a 10:0.
2.
Fízel – Lima Lucas, BRA
0:0
GS 0:7
Veľmi vyrovnaný zápas. Obaja sa snažili biť viac takticky. Fízel však nedokázal zvýšiť tlak a aktivitu aj
keď BRA toho veľa neurobil. V podstate bojoval len o uchop. Zápas tak išiel do GS a tu hneď z prvého
úchopu 0:18 BRA hodil soto-maki-komi 0:7.
3.
rep. Fízel – Karimli Adil, AZE
0:10
Fízel úplne zaspal úvod zápasu. AZE ho predbiehal a bez problémov sa presadzoval do úchopu. 3:06
hodil AZE goši-gurumu 0:10.
1 x vyhral, 2 x prehral a vypadol v prvom kole repasáže (9.-16.miesto).

Záver: Na ECJ sme cestovali na dve skupiny. V piatok s osobným autom ľahší a v sobotu sa
vymenili s ťažšími ktorých priviezol na zväzovom mikrobuse pán Lipovský. Ubytovaní sme
boli 33 km od haly. Čo bol dosť problém nakoľko váženie aj losovanie bolo na hale. Nestihol
som tak začiatok losovania. Štadnadrne v hale bolo málo miesta pre divákov a aj maličká
rozcvičovňa. Počas turnaja bolo v hale neuveriteľné teplo a dusno.
U prvej skupiny som bol rád, že sa oproti Lignanu snažili viac tvoriť a nastupovať, aj
keď sa im nepodarilo vyhrať. Blízko k tomu mal Ďurčo, no zápas v ktorom viedol, nezvládol
dokončiť takticky.
Z druhej skupiny predviedli dobré výkony a zápasy Turac, Blahušiak a po dlhšom
súťažnom výpadku aj Ruttkay. Fízel sa bil výborne len prvý zápas, potom akoby vypol.
U Mitroviča je vidieť, slabá vyzápasenosť na väčších turnajoch. A zrejme aj slabšia fyzická
pripravenosť. Snahu však má.
Od turnaja som čakal viac lepších výsledkov. Nikto to však neodflákol a všetci
bojovali. No chlapci majú ešte ďalšie turnaje pred sebou a po prípravnom sústredení v GEO
sa im bude na nich v lete dariť.

V Gori 12.6.2018

Mgr. Krnáč Jozef

