
Nominácia na MEJ Luxemburg, LUX_U21 

6.9.-12.9.2021 

 
 

V pláne prípravy boli odsúhlasené tieto kritériá nominácie na MEJ na náklady SZJ: 

 

1. MEJ Luxemburg, LUX 2.9.-6.9.2020 

- 1 x umiestnenie do 3.miesta , alebo 2 x umiestnenie do 5.miesta a minimálne 3 vyhraté zápasy 

pri každom umiestnení na plánovaných nominačných turnajoch ECJ kategórie respektíve 

turnajoch EC a EO. Rozhodujúce bude aj kvalitatívne obsadenie ECJ. 

 

Z toho vychádza predbežná nominácia: 

 

1. Barto Alex   váha do 81 kg  člen ŠK Dukla BB zaradený v TOP teame 

29.4.-3.5.2021   

EO Záhreb, CRO –  6 x vyhral , 1 x prehral a obsadil 3.miesto (71 pretekárov) 

15.7.-19.7.2021   

ECJ Praha, CZE -  5 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 3.miesto (48 pretekárov) 

9.8.-12.8.2021 

ECJ Udine, ITA -  4 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 3.miesto (37 pretekárov) 

Spolu vyhral 15 zápasov (jeden z nich nenastúpením súpera) a obsadil 3 x 3.miesto. Pred ECJ Udine bol 

na 8.mieste WRL juniorov a na 199.mieste WRL seniorov. 

Barto splnil nominačné kritériá nominácie na MEJ na náklady SZJ. 

2. Maruška Alex  váha do 81 kg  člen ŠK Dukla BB 

29.4.-3.5.2021   

EO Záhreb, CRO –  1 x vyhral , 1 x prehral a vypadol v 3 kole (71 pretekárov) 

16.6.-21.6.2021 

ECJ Sarajevo, BIH -  1 x prehral a vypadol v prvom kole  (29 pretekárov) 

15.7.-19.7.2021   

ECJ Praha, CZE -  1 x vyhral , 1 x prehral a vypadol v 2 kole (48 pretekárov) 

9.8.-12.8.2021 

ECJ Udine, ITA -  1 x vyhral, 1 x prehral a vypadol v 3 kole (37 pretekárov) 

 

Spolu vyhral 3 zápasy. Pred ECJ Udine bol 61 mieste juniorského WRL.  

Maruška nesplnil nominačné kritériá nominácie na MEJ na náklady SZJ. Navrhujem ho však na 

vlastné náklady. 

Je to veľmi snaživý pretekár, ktorý v minulom roku obsadil na ECd Feungirola , ESP 3.miesto. V tomto 

roku už vyhral tri zápasy na ECJ. Mohol aj viac, keď vo svojich zápasoch vždy dokázal hodiť no 

nepodarilo sa mu sľubne rozbehnuté zápasy dotiahnuť do víťazného konca. Na EO Záhreb takto hodil 

neskoršieho víťaza. A na ECJ Udine prehral s najvyššie nasadeným pretekárom až po výbornom výkone 

v GS. 

No na sústredeniach sa viditeľne zlepšuje a aj v zápasoch na súťažiach je vidieť pokrok. Verím, 

že aj na ECJ Udine sa dokáže presadiť. Je prvým rokom junior a tak má veľa priestoru na svoje 

zlepšovanie. 

 

3. Matašeje Beniamin váha do 90 kg  člen ŠK Dukla BB zaradený v TOP teame 

29.4.-3.5.2021   



EO Záhreb, CRO –  1 x vyhral, 1 x prehral a vypadol v 2 kole (55 pretekárov) 

16.6.-21.6.2021 

E.CJ Sarajevo, BIH -  1 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 7.miesto (19 pretekárov) 

15.7.-19.7.2021   

ECJ Praha, CZE -  2 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 9.miesto (33 pretekárov) 

9.8.-12.8.2021 

ECJ Udine, ITA -  3 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 3.miesto (20 pretekárov) 

Spolu vyhral 7 zápasov. Obsadil 1 x 7.miesto a 1 x 9.miesto a 1 x 3.miesto. Pred ECJ Udine bol na 36 

mieste Juniorského WRL. 

Matašeje splnill nominačné kritériá nominácie na MEJ na náklady SZJ.  

Matašeje sa dokázal presadiť už v dorasteneckej vekovej kategórii keď bol na 5.mieste na MSd. Za tento 

výsledok je zaradený aj v Top teame. Je prvým rokom junior a dokázal vyhrať 7 zápasov z toho 1 x 

3.miesto. 

 Znovu je to veľmi motivovaný pretekár, ktorý na sebe neustále pracuje. Podobne ako Maruška 

sa zlepšuje každým turnajom a sústredením.  

 

4. Ádám Viktor váha do 100 kg  člen ŠK Dukla BB  

16.6.-21.6.2021 

ECJ Sarajevo, BIH -  2 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 5.miesto (19 pretekárov) 

15.7.-19.7.2021   

ECJ Praha, CZE -  1 x prehral a vypadol v prvom kole (15 pretekárov) 

9.8.-12.8.2021 

ECJ Udine, ITA -  2 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 7.miesto (20 pretekárov) 

Spolu vyhral 4 zápasy a obsadil 1 x 5.miesto a 1 x 7.miesto. Pred ECJ Udine bol na 20 mieste juniorského 

WRL. 

Ádám nesplnil nominačné kritériá nominácie na MEJ na náklady SZJ. Navrhujem ho však na 50% 

náklady SZJ a 50% vlastné náklady. 

Ádám dokázal na prvom ECJ Sarajevo poraziť v prvom kole svetovú jednotku v tejto váhe. Ádám dokáže 

v zápasoch zabrať no nemá zatiaľ konštantné výkony. No snaží sa a ja predpoklad, že sa bude zlepšovať. 

Na sústredeniach sa mu darí hodiť v podstate všetkých súperov, len to treba ešte preniesť aj do zápasov 

na turnajoch. 

 

Všetci predbežne nominovaní pretekári sa bijú až v druhej polovici súťaže. Podľa rozpisu by mal prísť 

covid manažér už 6.9.2021. No po komunikácii s Martinom Poigerom ktorú prikladám k návrhu stačí 

prísť aj neskôr. S tým, že akreditácia aj losovanie prebehne online. 

Tým pádom navrhujem aby sme všetci prileteli do Luxemburgu v stredu 8.9.2021 ráno. A späť leteli 

v nedeľu. 12.9.2021. 

 

Letenky: 

Letenky som už riešil s pánom Jankovičom z Eventravel. Hotelový entry posielala slečna Kanátová.  

Ubytovanie: Minimum musíme byť ubytovaný 3 noci. Celkové náklady by tak boli približne: 

 

náklady celkovo   

ŠK Dukla (vlastné) 1710 € 

SZJ  2970 € 

 

13.8.2021                                Krnáč Jozef 



Fwd: Junior EC 

 
Jan Gregor 
 

ut 3. 8. 20:17 
(pred 17 

hodinami) 

 
 
 

komu: mne 

 
 

 
---------- Forwarded message --------- 
Od: Martin Poiger <martin.poiger@eju.net> 
Date: ut 3. 8. 2021, 20:14 
Subject: Re: Junior ECh 
To: Jan Gregor <jangregor77@gmail.com> 
Cc: Tom Schmit <tom.schmit@judo.lu>, Alla Hösl <alla.hoesl@eju.net> 
 
Dear Jan, 
 
it is ok to arrive later - confirmation of team list can be done by email, draw is 
held online 
 
Best regards 
Martin 

 

 

  

Dr. Martin POIGER 
Director Head Office 

email: martin.poiger@eju.net  

mobile: +436649157718  

web: www.eju.net  

social: @europeanjudo 
 

  

 

Am 03.08.21 um 14:16 schrieb Jan Gregor: 
Hello Martin, 

first of all congratulations to the perfect results at the Olympics! 

 
I have a question regarding the Junior European Ch.:  
Is it neccessary for our team leader (and coach) - Jozef Krnac to arrive 
on Monday, September 6th?  
We have only competitors from -81, -90, -100kg, so they arrive on 
Wednesday, September 8th.  
 
Thank you very much for your answer. 
Best regards 
 
Jan Gregor 
Slovakia 
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