
Správa z EO Oberwart, AUT, 15.2.-16.2.2020 
 

Názov akcie: EO Oberwart 
Kategória: muži 
Termín: 15.2.-16.2.2020 
Miesto: Oberwart, AUT 
Tréner: Krnáč Jozef  
Spôsob dopravy: mikrobus SŠŠ Bratislava 
Zameranie: svetový pohár 
Počet krajín: 43 
Ospravedlnená:  
Zúčastnení: 
 Meno   oddiel   náklady zložka 

1. Hajás Matej  VŠC DUKLA BB  SZJ  senior. 
2. Blahušiak Miroslav JC ZŤS Martin  SZJ U23  U23 
3. Turac Denis  JC STU Bratislava SZJ U21  U21 
4. Krnáč Jozef     SZJ U21  U21 

 
Program: 
15.2.2020 
16:00  Akreditácia, ubytovanie 
19:00 – 19:30 váženie 
 
16.2.2020 
Váha do 90 kg 33 pretekárov 
 

1. Blahušiak – Niederdorfer Michael, AUT  10:0 
Blahušiak bol od začiatku aktívny. Hneď z prvého úchopu hodil 3:43 kouči-gari 7:0. Aj naďalej bol 
Blahušiak  silný v úchope a dostával AUT pod tlak. Ten dostal 2:03 šido 1:0. V závere zápasu ešte 
nasadil Blahušiak 0:35 ude-hišigi-žuži-gatame 10:0. 

2. Blahušiak - Dontsov Roman, RUS   0:10 
V tomto zápase začal Blahušiak znovu veľmi agresívne. Hneď z prvého úchopu si RUS zavrel a 3:21 
hodil soto-maki-komi 7:0. Následne prešiel do kuzure-jokošiho-gatame no RUS mu po 6 sekundách 
ušiel. V ďalšom priebehu zápasu sa dostal Blahušiak pod tlak RUS. Ten veľa nenastupoval no dostával 
sa do silného úchopu. Viac krát to bol vyslovene pištoľový úchop bez nástupu na rozhodcovia to 
nechávali tak. 1:36 sa chcel Blahušiak dostať z tlaku a tak bez väčšej prípravy nastúpil do uči-maty no 
RUS ho z toho podtočil 0:7. V závere Blahušiak znovu nevydržal RUS pištoľový úchop a snažil sa z toho 
dostať nástupom do kata-gurumy. No RUS ho z toho 0:34 hodil na osoto-gari 0:10. 
1 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 9.-16.miesto.  
 

1. Turac – Joubert Atony, FRA    0:0 GS 3:2 
Veľmi vyrovnaný zápas. Turac viac krát nastúpil do veľkej techniky (goši-guruma, seoi-nage) no FRA 
mu vždy prepadol na druhú stranu. FRA bol viac aktívny v aši-waze a pohybe. V riadnom čase zápas 
skončil bez hodnotenia. V GS dostal prvé šido 0:49 Turac 0:1. No potom bol Turac znovu aktívnejší 
s veľkými technikami a FRA dostal 2:12 šido 0:1. 
FRA bol ošetrovaný s nosom, práve keď Turac zvýrazňoval tlak. Ošetrenie FRA pomohlo, vydýchal sa 
a dostal pod tlak Turaca. Ten dostal 3:28 druhé šido 0:2. Turac však znovu začal robiť veľke techniky 
a FRA aj keď bol dvakrát ošetrovaný s prstami na nohe tak dostal 5:43 druhé šido 2:0. Hneď 
z ďalšieho úchopu si turac presadil horný úchop a FRA skočil do kolien. No rozhodcovia skúmali či to 
nebol medvedí úchop. Rozhodli že nie a podľa mňa mal potom dostať FRA šido za skočenie do kolien. 
No nedostal. Turaca to však nerozhodilo a znovu si vybojoval horný úchop a FRA sa len odtláčal a 5:54 
dostal FRA tretie šido 3:0. 



 2. Turac – Borenovič Bosko, SRB   0:10 
SRB bol evidentne fyzicky silnejší. No Turac sa dostával do pohybu a viac krát sa mu podarilo nastúpiť 
do veľkého nástupu čo SRB celkom zaskočilo. No v druhej polovici zápasu Turacovi dochádzali sily 
a 1:50 ho SRB hodil na joko-tomoe-nage 0:7.  V závere zápasu 0:29 hodil SRB znovu joko-tomoe-nage 
0:7 a 0:10. 
1 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 9.-16.miesto. 
 
Váha do 100 kg 23 pretekárov 
 
 1. Hajás – Arroyo Osorio, PER    2:1 GS 10:0 
Zo začiatku zápasu bol Hajás aktívnejší. V prvej minúte dostal PER šido 1:0. Potom však PER zvýšil tlak 
a 2:09 dostal šido aj Hajás 0:1. V závere riadneho času zápasu sa dostal PER pod tlak, Hajás si ho 
dobre zatváral do horného úchopu, a tak PER dostal 0:15 šido 2:1. Zápas išiel do GS. Tu už Hajás 
dominoval keď hneď po prvej akcii prešiel do ne-wazy a nasadil 0:34 kesa-gatame 10:0. 
 2. Hajás – Buzacarini Rafael, BRA   0:10 
Po úvodnom boji o úchop chcel Hajás nastúpiť do sumi-gaeši no BRA ho bez problémov zablokoval 
a plynule prešiel 3:15 do tatešiho-gatame 0:10. 
 3.rep. Hajás – Veg Zsombor, HUN   0:10 
Podobne ako aj v predchádzajúcom zápase Hajás bez poriadnej prípravy v úchope nastúpil 3:13 do 
uči-maty a HUN ho z toho podtočil 0:7. HUN potom prebral ešte viac iniciatívu a 2:20 hodil kata-
gurumu 0:10. 
1 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 7.miesto. 
 
Záver:  Najviac sa mi páčil bojovný výkon Turaca. Ako junior sa nezľakol EO a v oboch zápasoch 
bojoval s nasadením. V prvom aj druhom zápase mal viackrát súpera vo vzduchu pri jeho veľkej 
technike no chýbal kúsok aby z toho aj hodil. 
 Koncentrovaný výkon podal aj Blahušiak v prvom zápase. V druhom sa po výbornom začiatku 
zbytočne ponáhľal. RUS ho reálne neohrozoval. Len úchopom. No Blahušiak bol málo trpezlivý 
a zbytočne sa hnal do nástupov čo RUS kontrolujúci úchop dvakrát využil. 
 Najlepší výsledok aj keď z najslabším prejavom dosiahol Hajás a to 7.miesto. Jediná výhra 
s fyzicky slabším PER až v GS sa rodila naozaj ťažko. A v ďalších dvoch zápasoch to bolo úplne 
odovzdané. 
 
 
V Bratislave 10.3.2020       Mgr. Krnáč Jozef 


