Správa z ECJ Leibnitz, AUT
Názov akcie:
Termín:
Nominácia:
Ospravedlnení:

ECJ Leibnitz, AUT
27. – 29.5.2016
SZJ: Becík, Kurák, Kanátová, Gregor, ml. – tréner
NŠC-top: Blahušiak, Šmída
Kinceľová (po chorobe), Bežo (škola)

Výsledky:
-73 kg Michal Šmída (Slávia STU Bratislava) – bez umiestnenia
(59)
1 x prehra
1. – Voelker, GER
55´´
0:šido
pasivita
1´05´´
0:7
skaši učimata (cez hlavu)
1´20´´
5:0
ura-nage
2´20´´
0:10
osoto-gari
Prvú minútu mal nad súperom kontrolu, aj keď ten sa snažil naskakovať na rôzne chvaty
na obidve strany. Po šide a dobrom nástupe na uči-matu, zopakoval uči-matu, avšak bez
vychýlenia a urobil kotúľ cez hlavu – dali našťastie wazari. Hneď hodil ura-nage a po
niekoľkých dobrých svojich nástupoch ale aj súperových naskakovaných osoto-gari
z jednostranného úchopu, ktoré pohybom dobre blokoval sa dostali do „klinča“ – ľavák
s ľavákom a nezastihol súperov nástup na osoto-gari. Má dobrý repertoár techník ale
aspoň v tomto zápase to bolo buď unáhlené alebo zase naopak moc statické vyčkávanie.
Súperove techniky sa snažiť bloknúť, nie len obskočiť.
-73kg
Martin Becík (DUKLA B. Bystrica) – bez umiestnenia
(59)
1 x prehra
1. – Wagner, AUT
20´´
0:šido
vytláčanie
1´20´´
šido:0
pasivita
2´
šido:0
vystúpenie
2´50´´
šido:0
pasivita
3´55´´
0:10
seo-nage
Nevedel sa presadiť cez súperov klasický pravý úchop. Súper mu zachytával pravý
rukáv a nedokázal si s tým poradiť. Wagner skončil na 3. mieste – mal vynikajúci deň.
-57kg
Sophia Kanátová (Slávia STU Bratislava) –
(36)
1. – Toprak, GER
55´´
šido:0
pasivita
2´20´´
0:10
ouči-gari
So súperkou sa stretla už na ECJ Lignano. Súperka bola pohyblivejšia a dôraznejšia
v nástupoch.
-90kg
Miroslav Blahušiak (Slávia STU Bratislava) –
(37)
1. – Haug, GER
20´´
5:0
pravé uki-goši
45´´
šido:0
negatívne judo (silný horný úchop – súper šiel k zemi)

1´45´´

0:5
ľavá uči-mata
0:10
+ osaekomi
Dobrý začiatok, súperovi dával pocítiť svoju prevahu. Dostal síce šido ale za to, že
súpera „pokrčil“. Mohlo mu to dodať sebavedomia. Súper tiež ľavák šiel stále do svojho
úchopu a Miro to nevydržal a zbytočne sa prechytil na pravú stranu, čo hneď súper
využil. Podobné prechytávanie sa bez útoku je v junioroch už väčšinou trestané
(súperom, nie rozhodcom!). Verím, že to bolo len zaváhanie a na ďalších turnajoch sa to
nebude opakovať.
-100kg Lukáš Kurák (Junior Lučenec)
(27)
1. – Zorn, GER
2´
0:5
soto-makikomi
3´
šido:0
pasivita
Dobrý zápasový prejav, snaží sa súpera aktívne napádať ale chýba mu väčšia istota
a zápasová prax.
Záver:
Na turnaji sme nevyhrali ani jeden zápas, čo sa tu ešte myslím nestalo. Myslím, že
to neodzrkadľuje reálnu úroveň pretekárov, avšak niektoré chyby sa už musia z nášho
zápasového prejavu vytratiť. Napr.:
- musí mi byť jasné, na ktorú stranu sa bijem – na druhú môžem zaútočiť, ale nie
sa držať a stáť,
- ísť prvý do úchopu zvnútra, nie okolo ramien,
- aktivita a vytrvalosť v tom, v čom sa chcem presadiť.
Turnaj mal veľmi vysokú úroveň s kompletnými tímami z GER, NED, RUS,
FRA, KAZ, AZE, JPN a inými. Na sústredení po turnaji ostával tréner Jozef Krnáč.

V Banskej Bystrici, 2.6.2016

Ján Gregor

