20. Správa z MEJ Sofia, BUL 13.9.-16.9.2018
Názov akcie: Majstrovstvá Európy juniorov a junioriek
Kategória: junior.
Termín: 13.9.-16.9.2018
Miesto: Sofia, BUL
Tréner: Krnáč Jozef
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ a STU, letecky
Zameranie: MEJ
Počet krajín a účastníkov: 42 krajín, 217 juniorov, 188 junioriek
Ospravedlnení: Fízeľ Márius
Zúčastnení:
Meno
váha
oddiel
1.
Turac Denis
do 90 kg
STU Bratislava
2.
Blahušiak Miroslav
do 90 kg
ZŤS Martin
3.
Krnáč Jozef

náklady
SZJ
SZJ
SZJ

Program:
13.9.2018
Prílet, ubytovanie
14.9.2018
12:00 – 13:00 tréning judo na hale
19:00 – 19:30 váženie do 90 kg
15.9.2018
Váha do 90 kg 34 pretekárov
1.
Blahušiak – Kabhulian Ilia, ESP
0:10
Blahušiak začal výborne. Aktívne v úchope a v pohybe predbiehal ESP. Ten bol 2:52 trestaný za
vytrhávanie šido 1:0. druhé šido 1:55 dostal za pasivitu 2:0. Blahušiak pokračoval v tlaku a 1:40 hodil
sasai-curi-komi-aši 7:0. Po tretej minúte zápasu však Blahušiakovi veľmi dochádzali sily. ESP to využil
a 20´´ pred koncom hodil ESP goši-gurumu 0:7 a následne udržal kesa-gatame.
1 x prehral a vypadol v prvom kole.
2.
Turac – Schneider Sebastian, AUT
0:10
Turac bol veľmi namotivovaný do zápasu. Od prvej sekundy sa snažil presadiť úchop. No naskakoval
pri tom do súpera. Ten to kontroloval a podarilo sa mu z toho párkrát ohroziť Turaca a ten tak 3:19
dostal šido za pasivitu 0:1. Hneď z ďalšieho naskočenia Turaca si ho AUT počkal a perfektne vystúpil
proti nemu a zalomil ho do kosoto-gake 0:10.
1 x prehral a vypadol v druhom kole.

Záver: S výsledkami a priebehom MEJ som veľmi sklamaný. V závere prípravy v SUI 6.9. sa
začal Blahušiak sťažovať na zdravotné problémy s hrdlom. Následne mal voľno no až do
odchodu sa mu to nezlepšilo. Napriek liečbe mu vyskočila aj teplota a tak 13.9. cestoval na
MEJ chorý. To sa výrazne podpísalo na jeho výkone. Po tretej minúte už nevedel zdvihnúť ani
ruky a po zápase kašlal krv. U Turaca sa tak isto prejavili bolesti hrdla, v stredu 12.9. tiež pred
odchodom. Kašeľ sa ho držal celý pobyt. No na jeho výkon to nemal až taký vplyv ako na
Blahušiaka. On sa iba zbytočne uponáhľal. Pritom mal výborné vylosovanie.
Fízel sa zranil v utorok 11.9. večer na poslednom tréningu. V randori si prepáčil koleno.
V stredu absolvoval vyšetrenia, ale doktor ho na MEJ nepustil. Čo bola škoda, keďže mal
v tomto roku najlepšie výsledky.

Na letisko sme cestovali mikrobusom SZJ. Viezla nás slečna Péterová. Z letiska nás
musela pri prílete viezť mikrobusom STU nakoľko na mikrobuse SZJ bol defekt.
Akreditáciu a losovanie vybavil pán rozhodca Jankovč. Na hoteli sme mali len raňajky
a večeru. Miesto obeda boli vyplatené diéty.

V Bratislave 20.9.2018

Mgr. Krnáč Jozef

