
07. Správa z ECJ Sarajevo, BIH_jun_16.6.-21.6.2021 
 

Názov akcie: ECJ Sarajevo 
Kategória: jun.  
Termín: 16.6.-21.6.2021 
Miesto: Sarajevo, BIH 
Tréneri: Krnáč Jozef, Pulc Libor 
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ Toyota 
Zameranie: ECJ – nominačný turnaj  
Ospravedlnení: Ret, - zranený 
Neospravedlnení:  
Zúčastnení: 

  meno kategória váha 

1. Matašeje Benjamin U21 90 kg 

2. Maruška Alex U21 81 kg 

3. Adám Viktor U21 100 kg 

4. Török Patrik U21 73 kg 

5. Krnáč Jozef Covid manager 

6. Pulc Libor tréner 

 
Program: 
16.6.2021 
Odchod z Bratislavy o 22:00 
17.6.2021 
7:00 príchod do Sarajeva 
9:00 príchod do hotela, PCR testy 
17:00 – 18:00 tréning judo 
18.6.2021 
10:00 aktreditácia 
10:30 retest PCR – Matašeje, Maruška, Ádám 
11:00 – 12:00 tréning judo 
19:30 – 19:45 váženie 73 kg 
19.6.2021 
10:00 súťaž 
Váha do 73 kg 30 pretekárov 

1. Török – Ivanka Filip, CZE   0:10 
Török sa nechal hneď predbehnúť v úchope. CZE si ho zobral do pohybu a Török sa v predklone 
rozbehol za ním. CZE to využil a 3:33 hodil uči-matu 0:10. 

2. Török – Muhlack Tycho, NED   0:10 
V tomto zápase bol už Török aktívnejší. Snažil sa NED predbiehať a mal aj dobrých pár nástupov. No 
postupne sa NED začal presadzovať v úchope. Török začal byť statickejší. NED sa podarilo 1:31 hodiť 
uči-matu, keď Török zostal v predklone 0:7 a následne prešiel do kuzušiho-gatame 0:7 a 0:10. 
2 x prehral vypadol v prvom kole repasáže. 
15:00 – 16:00 tréning judo 
19:30 – 19:45 váženie 81 kg, 90 kg a 100 kg 
 
20.6.2021 
10:00 súťaž 
Váha do 81 kg 29 pretekárov 

1. Maruška – Hebib Mustafa, BIH   0:10 



Maruška začal veľmi aktívne a 3:34 hodil soto-maki-komi 7:0. BIH sa však nedal zaskočiť a pridal na 
aktivite. 3:12 Maruška chcel nastúpiť znovu do soto-maki-komi no nástup mu nevyšiel a dostal šido za 
predstieraný útok 0:1.  Maruška sa nevedel presadiť v úchope a BIH ho dostával pod neustály tlak. 
2:29 hodil BIH joko-gurumu 0:7 a následne prešiel do tatešiho-gatame 0:7 a 0:10. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
 
Váha do 90 kg 19 pretekárov 

1. Matašeje – Nerpel Gergely, HUN   0:10 
Zo začiatku vyrovnaný zápas. Obaja sa dobre hýbali. Postupne však HUN začal Matašejeho predbiehať 
a 2:00 hodil HUN ucuri-goši 0:10. 

2. Rep. Matašeje – Van Herk Jan, NED   10:0 
Hneď z prvej akcie Matašeje zablokoval NED nástup a chcel prejsť do ne-wazy no NED si pri tom zranil 
rebrá a v zápase nepokračoval 10:0. 

3. Rep. Matašeje – Bulic Josip, CRO   0:10 
CRO bol od začiatku zápasu aktívnejší. 3:15 dostal Matašeje šido za pasivitu 0:1. Matašeje sa nevedel 
presadiť proti rýchlemu CRO. Tan ho predbiehal v úchopoch aj v nástupoch a 2:21 hodil uči-matu 
0:10. 
1 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 7.miesto 
 
Váha do 100 kg 11 pretekárov 

1. Ádám – Liveze Kenny, FRA    0:10 
FRA bol očividne lepšie fyzicky pripravený. Ádám sa voči vyššiemu a silnejšiemu FRA nevedel presadiť. 
Ten ho zatváral v úchope a v podstate len pohybom získaval aktivitu. Ádám postupne 3:22, 2:22 
a 0:15 dostal tri šidá za pasivitu 0:3 a 0:10. 

2. Rep. Ádám – Veg Zsombor, HUN   10:0 
Ádám HUN prekvapil 3:48 keď ten nastúpil do slabšieho o-goši a Ádám ho z toho skontroval na ucuri-
goši 10:0. 

3. Rep. Ádám – Dewulf Jarno, BEL    10:0 
BEL bol veľmi pohyblivý. No Ádám zase očividne ťažší. Po slabšom nástupe 3:46 Rep. Ádám BEL 
podtočil 7:0. BEL zvyšoval aktivitu a 1:43 dostal Ádám šido za predstieraný útok do sumi-gaeši 0:1. 
Ádám zápas ale kontroloval a 1:18 druhý krát BEL podtočil z uči-maty 7:0 a 10:0. 

4. Rep. Ádám – Vissers Lars, NED    0:10 
Zápas bol zo začiatku vyrovnaný. 2:18 dostal NED šido za pasivitu 1:0. No to ho nakoplo a začal 
preberať aktivitu a 1:49 skontroval Ádámov nástup do ura-nage 0:7. Ádám chcel zápas otočiť a tak sa 
na NED začal viac natláčať čo však NED využil a 0:58 hodil soto-maki-komi 0:7 a 0:10. 
2 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 5.miesto 
 

Záver:  
 Na turnaj sme cestovali na noc. Tak aby sme ráno čo najskôr absolvovali vśtupné PCR 
testy a mohli sa pripraviť v kľude na súťaž. Cesta je to však naozaj nekonečná... 
 Na súťaži ma najviac prekvapil svojou bojovnosťou Ádám. Ktorý nakoniec skončil na 
5.mieste. A aj keď ich vo váhe bolo menej tak najmä výhra nad HUN bola fantastickým 
úspechom. U Marušku a Matašejeho je vidieť veľká snaha no ešte sa potrebujú v tejto 
vekovej kategórii usadiť. Maruška už druhý turnaj dokázal hodiť favorita z prvého útoku na 
zatiaľ to nevie takticky zvládnuť až do konca zápasu. Budeme sa tomu venovať na najbližšiom 
sústredení. 
 Sklamal ma hlavne výkon Töröka. Je posledným rokom v kategórii juniorov. A mal by 
v zápasoch už naozaj viac zabrať a bojovať s túžbou po víťazstve. Nie len myslieť na to 
neprehrať a takticky niečo vymyslieť. 
 



  
V Bratislava 13.7.2021      Mgr. Krnáč Jozef 


