
 
20. Správa z MEJ Poreč, CRO._jun_3.11.-6.11.2020 

 
Názov akcie: Majstrovstvá Európy juniorov a junioriek 
Kategória: jun.  
Termín: 3.11.-6.11.2020 
Miesto: Poreč, CRO 
Tréneri: Krnáč Jozef, Slaný Branislav 
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ - Toyota 
Zameranie: Majstrovstvá Európy juniorov a junioriek 
Ospravedlnení:  
Neospravedlnení:  
Zúčastnení: 
 

  meno váha oddiel náklady 

1. Banský Bruno 73 kg ŠK Dukla Banská Bystrica SZJ 

2. Barto Alex 81 kg ŠK Dukla Banská Bystrica SZJ 

3. Turac Denis 90 kg STU Bratislava SZJ 

4. Maruška Alex 81 kg ŠK Dukla Banská Bystrica SZJ 

5. Matašeje Benjamin 90 kg ŠK Dukla Banská Bystrica SZJ 

 
Program: 
3.11.2020  utorok 
13:00 príchod, testy na covid-19, ubytovanie 
4.11.2020 streda 
10:00 akreditácia 
14:00 – 14:45 tréning judo 
19:00 – 20:00 váženie 73 kg, 81 kg 
5.11.2020 štvrtok 
10:00  súťaž 
Váha do 73 kg 42 pretekárov 
1. Banský – Heg Koen, NED   0:1 GS 0:10 
Banský mal viacero dobrých nástupov. No žiadny nedotiahol až do konca. Ako by sa toho zľakol 
a nevyužil príležitosť. Hlavne na začiatku zápasu. NED postupne pridával aktivitu hlavne v NW. NED 
v TW hlavne zavieral úchop, aby Banského nenechal nastúpiť. 1:55 dostal Banský šido za predklon 
0:1. V závere zápasu NED nasadil viackrát v NW sankaku rukami (skôr „Nelsona“) no Banský to udržal 
nepustiť. Zápas tak išiel do GS. Tu sa podarilo NED hneď na začiatku stiahnuť Banského znovu do NW 
a po krátkom boji 0:35 znovu nasadiť sankaku rukami 0:10. 
 
Celkovo to nebol zlý zápas. Banský mal viaceré šance. No chýbala koncovka. NED bol nakoniec na 
3.mieste. 
 
Váha do 81 kg 38 pretekárov 
1. Barto – Nieto Trinidad Daniel, ESP  0:1 GS 0:7 
Barto sa málo snažil prebrať si súpera do svojho úchopu. Ostával visieť v predklone na súperovom 
rukáve. Z toho sa mu ťažko išlo do nástupov. Nevedel tak trafiť svoje ouči-gari ani uči-matu. 3:35 
dostal Barto šido za  vystúpenie do autu. ESP nevyvíjal žiadny veľký tlak, skôr len čakal čo vymyslí 
Barto. Zápas išiel do GS. ESP zvýšil svoju aktivitu a 0:53 dostal Barto druhé šido 0:2. ESP po tom šide 
už len kontroloval rukami kumi-katu. Barto sa pokúsil 2:11 o nedôraznú uči-matu a ESP ho z toho 
zkontroval podtočením 0:7 
 



Z môjho pohľadu to bol najhorší zápas Barta, ktorý som videl za 3 roky. Bolo síce vidieť, že sa naozaj 
snaží, no vôbec nebojoval o úchop. Ostával v predklone zavesený na rukáve. A aj, keď som mu radil 
čo a ako má v zápase zmeniť, vôbec sa mu to nedarilo. Akoby sa normálne zasekol. Určite veľmi chcel 
uspieť a to mu zrejme zviazalo ruky a podpísalo sa pod jeho výkon. 
 
1. Maruška – Talibov Vugar, AZE  0:10 
Pre Marušku to bol známy súper. Na začiatku tohto roka ho už porazil. No tu bol očividne lepšie 
pripravený AZE. AZE si Marušku nepúšťal na telo. Maruška sa bil staticky väčšinou ľavou rukou opretý 
o bok súpera. 2:26 hodil AZE goši-gurumu 0:7. Maruška však vôbec nezvyšoval obrátky. Stále to bolo 
statické. Aj keď sa presadil oboma rukami do úchopu tak následný nástup bol z miesta a AZE to 
v pohode kontroloval.  V závere zápasu 0:15 sa AZE hodil do sumi-gaeši a aj, keď to točil len rukami 
tak Maruška cez neho prepadol 0:7. 
 
Maruška podobne ako Barto veľmi chcel. No nedarilo sa mu naštartovať na vyššie obrátky.  
 
19:00 – 20:00 váženie   do 90 kg 
 
6.11.2020 piatok 
Váha do 90 kg 27 pretekárov 
1. Matašeje – Ngayap Hambou Maxime-Gael 0:10 
Veľmi vyrovnaný zápas. Matašeje sa dobre hýbal a bol aktívny. 2:33 dobre nastúpil do seoi-nage a len 
málo chýbalo, aby to dokončil. 1:33 dostal najprv šido 0:1 Matašeje za predklon no po konzultácii 
rozhodcov dali naopak šido 1:0 FRA za stláčanie. V samom závere zápasu si FRA naskočil do horného 
úchopu Matašeje sa zbytočne predklonil a FRA hodil sumi-gaeši 0:10. 
 
Celkovo to bol veľmi dobrý výkon. No stačila chvíľa bez stopercentnej koncentrácie (možno už 
premýšľal nad GS) a FRA to dokonale využil. 
 
1. Turac – Zurat Nadav, ISR   10:00 
Turac zápas kontroloval. Snažil sa presadiť svoj úchop a dostať z toho súpera do pohybu. 2:13  sa mu 
to dokonale podarilo a hodil ISR na o-goši 10:0. 
 
 
2. Turac – Damier Francis, FRA   0:10 
S veľmi pohyblivým FRA zviedol Turac vyrovnaný zápas. Mal viackrát výborný nástup no FRA sa mu 
vždy z toho vytočil. 2:30 ho však FRA z jeho uči-maty podtočil no Turac sa nedotkol žinenky a tak 
akcia nebola hodnotená. 1:10 hodil Turac seoi-nage a FRA spadol na zadok no dotkol sa žinenky len 
jednou rukou a tak ani táto akcia nebola hodnotená. 0:55 dostal Turac šido 0:1, keď si FRA presadil 
horný úchop a zatlačil Turaca do defenzívy. V závere zápasu 0:07 sa Turac zbytočne uponáhľal do 
nástupu do uči-maty, no bolo to z miesta a FRA ho z toho podtočil 0:7 a následne prešiel do držania 
0:7. 
 
FRA sa stal neskôr celkovým víťazom. Turac sa bil veľmi dobre a znovu ako aj s Matašejem rozhodla 
strata koncentrácie v závere zápasu. 
 
 

Záver MEJ: Na súťaž sme cestovali mikrobusom SZJ. Keďže zrušili MED tak na MEJ 
cestoval aj výber reprezentácie dorastu s trénerom Slaným. Ten ich aj v zápasoch viedol. Po 
skončení MEJ v piatok s nimi odcestoval. Juniori ostali spolu so mnou aj na ME23. 
 Všetci sme si prešli testovaním na covid-19 na Slovensku, ale aj v CRO. Pred ME23 nás 
testovali znovu. 



 Celkovo sa dobre pobil Turac, Banský aj Matašeje . Im naozaj chýbalo málo, aby svoje 
zápasy vyhrali. Maruška si odkrútil premiéru na takomto veľkom podujatí a určite to pre 
neho bude cenná skúsenosť. Trošku som bol sklamaný z výkonu Barta. Čakal som rozhodne 
viac po jeho výkonoch cez letnú prípravu a kontrolných turnajoch.  
 Je však pravda, že sezóna a ani príprava nebola ideálna. V podstate nebola..... 
No všetci sa snažili pripraviť v rámci svojich možností. No na týchto pretekároch môžeme 
určite stavať v budúcnosti. 
 
 
V Bratislava 23.11.2020      Mgr. Krnáč Jozef 


