Správa z EO Praha, CZE 27.2.-28.2.2015
Názov akcie: EO Praha
Termín: 27.2.-28.2.2015
Miesto: Praha
Tréner: Krnáč Jozef
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ
Zameranie: nominačný EO
Zúčastnení:
1. Majorošová Viktória do 57 kg
náklady STU BA
2. Komlóšiová Ivana
do 63 kg
náklady AŠK Trnava
3. Jakubcová Adela
do 70 kg
náklady SZJ
Ospravedlnení:
1.
Krišandová Andrea, zranenie.
27.2.2015
15:00 príchod a akreditácia ( veľmi rýchla 10´ )
28.2.2014
Váha do 57 kg29 pretekárok
1. Majorošová – Zhou Ying, CHN
0:10
CHN pretekárka začala veľmi aktívne. Fyzicky prevyšovala Majorošovú a keď sa aj dostala do úchopu,
tak CHN sa bez problémov z neho dostala. 3:20 hodila CHN soto-maki-komi 0:5. 2:41 dostala
Majorošová šido 0:1. CHN sa snažila vždy keď sa dostali do boja v ne-waze tak sa snažila o prechod.
To sa jej aj podarilo 1:38 a po prechode nasadila kesa-gatame 0:10.
1 x prehrala, bez umiestnenia.
Váha do 63 kg 34 pretekárok
1. Komlošiová – Shumilova Violeta, TKM
10:0
Komlošiová bola od začiatku aktívnejšia a bez problémov si vybojovala svoj úchop. Po pár nástupoch
prevažne z miesta dostala TKM šido 0:1. Potom však konečne 0:47 spravila aj nástup do o-goši
v pohybe a hodila TKM do mostu 10:0.
2. Komlošiová – Talach Karolinna, POL
0:1
V tomto zápase sa Komlošiovej nedarilo presadiť si úchop. POL bola stále v pohybe a keď sa
Komlošiová snažila natlačiť do úchopu na o-goši tak POL okamžite nastupovala do seoi-nage pod
Komlošiovú. Neboli to nástupy, ktoré by Komlošiovú ohrozili no na aktivitu to stačilo. Komlošiová
dostala v prvej polovici zápasu dve šidá 0:2. Ku koncu síce bola aktívnejšia Komlošiová no POL si už
vedenie ustrážila aj v boji na zemi, keď zbierala vyslovene čas.
1 x vyhrala, 1 x prehrala a obsadila 9-18.miesto.
Váha do 70 kg 32 pretekárok
1. Jakubcová – Chen Fej, CHN
0:10
CHN pretekárka bola od Jakubcovej o hlavu vyššia a očividne lepšie fyzicky pripravená. Zápas
prebiehal len v boji o úchop. Keď sa podarilo CHN zatvoriť Jakubcovú do horného úchopu tak ju
zatlačila až na kolená za čo dostala postupne 4 x šido 0:10. Jakubcová, aj keď sa jej podarilo presadiť
si horný úchop a skúsila CHN zatvoriť tak CHN si ho vždy vytrhla.
1 x prehrala a bez umiestnenia.
Záver:
Turnaj bol veľmi kvalitne obsadení hlavne ázijskými krajinami. Dobrý výkon podala
Komlošiová aj keď s POL začala zbytočne opatrne na čo doplatila. Majorošová mala dobré nasadenie
no na fyzicky silnejšiu súperku to bolo málo. To isté platilo aj pre Jakubcovú.
Bývali sme v novom hoteli Czechia, kde bola akreditácia, losovanie aj váženie. Od haly to bolo
autom na 5 minút.

V Bratislave 9.3.2015

Mgr. Krnáč Jozef

