
Správa z EO Záhreb, CRO, 29.4.-3.5.2021 
 

Názov akcie: EO Záhreb 
Kategória: muži a ženy 
Termín: 29.4.-3.5.2021 
Miesto: Záhreb, CRO 
Tréner: Krnáč Jozef  
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ 
Zameranie: svetový pohár 
Počet krajín: 32 
Ospravedlnený: Ďurčo Dalibor (zranené rameno) 
Zúčastnení: 
 Meno   oddiel   náklady  zložka 

1. Majorošová Viktória STU Bratislava  SZJ   senior. 
2. Banský Bruno  ŠK Dukla B.Bystrica SZJ (top team)  U23 
3. Barto Alex  ŠK Dukla B.Bystrica SZJ (top team)   U21 
4. Maťašeje Benjamín ŠK Dukla B.Bystrica SZJ (top team)  U21 
5. Maruška Alex  ŠK Dukla B.Bystrica SZJ (top team)  U21 
6. Török Patrik  STU Bratislava  STU BA   U21 
7. Krnáč Jozef     SZJ    U21  

Program: 
29.4.202 
16:00  covid test, ubytovanie 
30.4.2021  
11:00 – 12:00 tréning judo 
18:30 – 19:30 váženie 57 kg, 73 kg na hale 
1.5.2021 
9:00  súťaž 
Váha do 57 kg 34 pretekárok 

1. Majorošová – Logozna Zuzanna, POL   0:10 
POL pretekárka bola veľmi pohyblivá. Majorošová si nevedela presadiť silný úchop. V prvej minúte sa 
bili obe hlavne o úchop. 2:58 dostali obe šido za pasivitu 1:1. POL pridala na intenzite a 2:07 dostala 
Majorošová druhé šido 1:2. Ani to však neprinútilo Majorošovú k väčšej aktivite. Bola stále statická 
a POL si dokázala vypracovať viac šancí. 0:33 Majorošová ostala na pätách a POL hodila kosoto-gari 
0:10. 
1 x prehrala a vypadla v druhom kole. 
Váha do 73 kg 53 pretekárov 

1. Török – Varela Ferrer Alberto, ESP   0:10 
Zo začiatku vyrovnaný zápas. Prevažne boj o úchop. 3:33 dostal ESP šido za pištoľový úchop 1:0. 
Török sa snažil presadiť do úchopu na ESP mu to dobre bránil. ESP mal veľmi dôraznú ne-wazu, kde sa 
aj nakoniec presadil a 2:07 nasadil ude-hišigi-žuži-gatame 0:10. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
 

1. Banský – Sahar Sagiv, ISR    7:0 
V celom zápase bol Banský veľmi aktívny. Výborne sa hýbal a vytváral si akcie. 1:34 dostal ISR šido za 
pasivitu 1:0. Banský pokračoval v tlaku a 0:42 hodil ouči-gari 7:0. V závere síce podcenil prácu ISR 
v ne-waze no zápas už nakoniec dotiahol do úspešného konca. 

2. Banský – Magnanani Alessandro, ITA   1:1 GS: 0:10 
Veľmi vyrovnaný zápas. 2:21 dostal ITA šido za sťahovanie – tomoe-nage 1:0. V závere zápasu mal 
viac aktivity ITA a 0:05 dostal šido za pasivitu Banský 1:1. V GS bol ITA veľmi aktívny v ne-waze a 0:47 
nasadil kuzure-kesa gatame 0:10. 
1 x vyhral, 1 x prehral a vypadol v druhom kole. 



2.5.2021 
Váha do 81 kg 71 pretekárov 

1. Barto – Madzarevic Uros, SRB    7:0 
Barto začal veľmi opatrne. Snažil sa neurobiť chybu. 3:04 dostal šido za pasivitu 0:1. Postupne sa však 
začal Barto biť agresívnejšie v úchope a 2:04 dostal SRB šido za sťahovanie 1:1. Zápas sa na chvíľu 
vyrovnal. 0:42 dostal Barto druhé šido za pasivitu 1:2. To ho nakoplo a konečne po dobrom nástupe 
hodil 0:15 tomoe-nage 7:0 

2. Barto – Sokolovic Damian, CRO    10:0 
Hneď z prvého nie úplne podareného nástupu do tomoe-nage dostal Barto 3:40 šido za sťahovanie 
0:1. 2:50 dali rozhodcovia Bartovi druhé šido 0:2 aj keď doteraz neviem za čo. To znovu nakoplo Barta 
a ten 2:23 hodil ouči-gari 7:0. V závere zápasu 0:58 Barto ešte nasadil dobre goši-šime 10:0. 

3. Barto – Gismondo Andrea, ITA    2:1 GS: 10:0 
Vyrovnaný zápas. Obaja sa snažili presadiť v úchope. No dostali obaja šido za pasivitu 1:1. ITA však 
dostal aj druhé šido za vytrhnutie úchopu o svoju nohu 2:1. Nikomu sa však nepodarilo dokončiť 
sľubné akcie a tak zápas išiel do GS. Tu prejavil väčšiu vôľu po víťazstve Barto, keď sa mu v štvrtej 
minúte predĺženia podarilo nasadiť jokošiho-gatame 10:0. 

4. Barto- Musil Jaromír, CZE    10:0 
Hneď z prvej poriadnej akcie Barto dôrazne dokončil nástup až do autu a 3:34 hodil osoto-gari 7:0. 
CZE bol očividne zaskočený a zrejme si aj poranil rameno. 3:00 dostal šido za pasivitu 1:0. No potom 
začal CZE zvyšovať tlak.  2:14 dostal šido aj Barto 1:1. Situácia sa obrátila a pridal viac Barto a 1:26 
dostal šido znovu CZE 2:1. Barto sa snažil zápas už len kontrolovať, no zbytočne sa hádzal na chrbát 
pri pokusoch o tomoe-nage. Za jednu takú nepodarenú dostal 2:08 šido za sťahovanie 2:2. V závere 
chcel ešte CZE naskočiť na Barta no ten ho 0:10 skontroval na kosoto-gake 10:0. 

5. Barto – Manukian Hievor, UKR    0:10 
Opäť to bol veľký boj. Zo začiatku hlavne taktický. 3:00 dostal Barto šido 0:1 no myslím, že ho mali 
dostať obaja. 2:20 dostal Barto druhé šido za pasivitu 0:2. 0:58 dostal však šido aj UKR za chytenie 
nohavice 1:2. Záver zápasu bol nakoniec rozhodujúci. 0:36 hodil UKR tani-otoši a najprv dali 
rozhodcovia wazari. No po diskusii ho nakoniec zrušili. (Barto si to však neuvedomil) Okamžite po 
hajime vyštartoval na UKR a ten ho hodil  na ouči-gari 0:7. Barto sa tak ešte raz vrhol do techniky no 
UKR ho 0:02 len podtočil rukami 0:7 a 0:10. 

6. Rep. Barto – Mecilosek Jus, SLO    7:0 
Barto si v zápase očividne veľmi veril. Dobre sa hýbal, presadzoval sa v úchope a SLO do ničoho 
nepúšťal. 2:23 hodil uči-matu 7:0. Potom už len kontroloval zápas. 1:43 dostal SLO šido za pasivitu 
1:0. V závere 0:15 dostal taktické šido aj Barto 1:1. 

7. Barto – Borchashvili Wachid, AUT   10:0 
AUT bol veľmi aktívny a Barto sa len veľmi ťažko dostával do úchopu. 1:22 dostal Barto šido za 
pasivitu 0:1. AUT stále pridával a Barto dostal 1:02 aj druhé šido za pasivitu 0:2. V závere zápasu sa 
však Bartovi konečne podarilo presadiť si horný úchop, aj keď len jednostranný. AUT ostal stáť 
a Barto sa snažil urobiť kombináciu ouči-gari-kouči-gari. No výborne zmenil smer a 0:17 hodil sumi-
gaeši 10:0. 
6 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 3.miesto 
 

1. Maruška – Szocs Elmer, ROU    7:0 
Maruška sa nezľakol súťaže a bil sa bez rešpektu naplno. Aj keď dostal prvé šido 0:1 tak zabral a 1:08 
hodil soto-maki-komi 7:0. ROU potom 0:43 dostal tiež šido za sťahovanie 1:1. 

2. Maruška – Urquiza Solana Alfonzo, ESP   0:10 
Tak ako aj v prvom zápase začal Maruška naplno. Hneď z prvého úchopu 3:40 hodil ESP na soto-maki-
komi 7:0 (kľudne mohol byť aj ippon). ESP sa však nevzdal a začal pridávať. Výborne pracoval v ne-
waze, kde Maruškovi odoberal veľa síl. 1:33 dostal Maruška šido za pasivitu 0:1. to isté aj 0:59 šido 
0:2. Bolo vidieť, že Maruškovi dochádzajú sily. 0:45 dostal, ale šido ESP za vytláčanie 1:2. Z ďalšieho 
útoku ESP sa chcel Maruška dostať vlastným nástupom no pri nástupe zapáčil ESP ruku za čo dostal 
0:31 tretie šido 1:3 a 0:10. 



1 x vyhral a 1 x prehral a vypadol v treťom kole. 
 
Váha do 90 kg 55 pretekárov  

1. Maťašeje – Sivan Roy, ISR    2:1 GS 3:1 a 10:0 
V zápase bolo vidieť, že sa obaja dobre poznajú z dorastencov. Bol to veľmi taktický zápas. 2:48 dostal 
ISR šido za pasivitu 1:0. 0:37 dostal naopak šido Maťašeje za vystretú ruku opretú o bok 1:1. Zápas 
išiel do GS. Tu mal viac energie Maťašeje. Podarilo sa mu vždy nastúpiť v pravý čas, aj keď mal ISR 
lepší úchop. 1:45 dostal ISR druhé šido 2:1 a 2:53 aj tretie 3:1 a 10:0. 

2. Maťašeje – Cret Alex, ROU    1:2 GS  1:3 a 0:10 
V zápase mal prevahu ROU. Išiel veľmi dobre takticky. Maťašeje nevedel zvýšiť obrátky a pridať na 
agresivite. ROU ho dostával počas celého zápasu pod tlak. 3:10 dostal Maťašeje prvé šido 0:1. na 
konci riadneho času  0:01 druhé šido 0:2. Zápas išiel do GS. Tu sa ešte Maťašeje vzchopil a 1:00 
zatlačil ROU do pasivity 1:2. no ROU okamžite pridal na obrátkach 1:22 dostal Maťašeje tretie šido 
1:3 a 0:10. 
1 x vyhral, 1 x prehral a vypadol v druhom kole. 
 
Záver: EO Záhreb bol týždeň pred GS Kazaň, RUS. A tak tento turnaj využili všetci juniori a U23. účasť 
bola naozaj obrovská.  
Z našich musím vyzdvihnúť fantastický výkon Alexa Barta. Ten bojoval v každom zápase a nechal na 
tatami naozaj všetko. Po šiestich výhrach a jednej prehre obsadil výborné 3.miesto. 
Veľmi milo ma prekvapil prístup a nasadenie Alexa Marušku. S neskorším víťazom išiel naozaj dobrý 
zápas a len málo ho delilo, aby ESP porazil. U Banského je dlhodobý problém, že stratí na chvíľu 
koncentráciu a jeho výkony tak nie sú konštantné. V rámci svojich možností nechal na tatami všetko 
aj Benjamín Matašeje. No bolo vidieť, že nemal energiu na zvýšenie obrátok v zápasoch. Musí si viac 
kontrolovať pred súťažnú váhu. Inak má určite veľkú perspektívu. Pre Patrika Töröka to bol prvý 
turnaj po roku a pol. Aj keď na sústredeniach podával výborné výkony tak tu sa mu to nepodarilo 
odovzdať. Bolo vidieť, ako veľmi mu chýba súťažná  zápasová prax. 
 
Veľmi ma sklamal výkon a nasadenie Viktórie Majorošovej. Na poslednom možnom nominačnom 
turnaji si naozaj neviem vysvetliť prečo sa vôbec nebila. S mladou POL vôbec nebojovala. Na 
sústredeniach sa bila vždy aj s najlepšími svetovými pretekárkami vyrovnané súboje no, nechápem 
prečo to nedokázala „predať aj na turnaji“ v ktorom jej išlo o všetko. 
 
 
Do Bratislavy sme dorazili až 3.5.2021 o 1:30 ráno. Na hraniciach boli obrovské zápchy. Pre chalanov 
z Banskej Bystrice prišiel tréner Hajás. 
 
 

 
V Bratislave 12.2.2021       Mgr. Krnáč Jozef 


