
12. Správa z ECJ Udine, ITA_jun_9.8.-12.8.2021 
 

Názov akcie: ECJ Udine, ITA 
Kategória: jun.  
Termín: 9.8.-12.8.2021 
Miesto: Udine, ITA 
Tréneri: Krnáč Jozef, Gregor Ján 
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ Toyota, mikrobus Dukla 
Zameranie: ECJ – nominačný turnaj  
Ospravedlnení:  
Neospravedlnení:  
Zúčastnení: 

  meno kategória váha náklady 
skupina - 
zraz 

1. 
Rinakova  Šarlota U21 70 kg 

U21 - TOP 
team A 

2. 
Krnáč Jozef Covid manager - tréner 

U21 - TOP 
team A 

3. 
Murco Richard U21 81 kg 

U21 - TOP 
team A 

4. 
Barto Alex U21 81 kg 

U21 - TOP 
team A 

5. 
Maruška Alex U21 81 kg 

U21 - TOP 
team A 

6. 
Gregor Ján tréner 

U21 - TOP 
team B 

7. 
Matašeje Benjamín U21 90 kg 

U21 - TOP 
team B 

8. 
Ret Samuel U21 90 kg 

U21 - TOP 
team B 

9. 
Ádám Viktor U21 100 kg 

U21 - TOP 
team B 

 
Program: 
9.8.2021 
Odchod z Bratislavy o 7:00 prvá skupina 
14:00 príchod do Udine vstupné PCR testy a ubytovanie 
10.8.2021 
14:00 – 15:00 tréning judo 
14:00 – 14:30 akreditácia 
18:30 – 19:30 váženie 
20:00 – 21:00 losovanie on line 
11.8.2021 
9:00 – 19:00 súťaž 
Váha do 70 kg 30 pretekárok 

1. Riňáková – Summer Laura, AUT   0:10 
Pre Riňákovú to bola prvá účasť na takomto podujatí.Aj keď sa naozaj snažila bolo u nej vidieť  
nervozitu. AUT sa dobre hýbala a zatvárala Riňákovú do horného úchopu. Z toho ju hodila dvakrát na 
harai-goši, síce na brucho no vždy to dotlačila. Riňákovej sa len ťažko dostávalo cez AUT ruky a tak sa 
ani nevedela dostať do poriadneho nástupu. No naozaj bojovala a myslím, že jej účasť na tomto turnaji 
pomôže. A budúci rok to bude oveľa lepšie. 1 x prehrala a vypadla v prvom kole. 



Váha do 81 kg 37 pretekárov 
1. Maruška – Kelavya Goran, SLO    10:0 

Na začiatku dostal 3:31 Maruška trest, keď  v boji v ne-waza chytil z vnútra súperovu nohavicu 0:1. 
Potom však prebral aktivitu Maruška a aj, keď súpera nehodil tak zápas mal pod kontrolou. 2:16 dostal 
šido za pasivitu SLO 1:1. V poslednej minúte sa podarilo nasadiť Maruškovi držanie cez sankaku rukami 
10:0. 

2. Maruška – Sherazadishvili Giorgi, GEO   1:1 GS 0:7 
Maruška sa GEO nezľakol a bojoval celý zápas naplno. GEO sa snažil Marušku hlavne zatvoriť do 
horného úchopu a z toho robiť veľké techniky. Očividne išiel hlavne silou. 3:35 dostal Maruško šido za 
odtláčanie od súpera 0:1. Potom mal Maruška pár nástupov no GEO to ustál a 2:06 najprv dali 
Maruškovi šido za sťahovanie. To hneď aj zrušili. 1:59 naopak dostal šido za stláčanie súpera GEO 1:1. 
Maruška ďalej bojoval a 1:16 nastúpil do kata-gurumy no GEO ho zablokoval. Následne pretočil 
Marušku do ne-waza za čo dal rozhodca najprv hodnotenie 0:7 no opäť ho po konzultácii zrušili. Zápas 
tak išiel do GS. Tu mal viac síl GEO a 0:58 hodil ura-nage 0:7. Ako nasadená jednotka však GEO prehral 
hneď ďalší zápas s RUS a Maruška tak do opráv nešiel. 1 x vyhral a 1 x prehral a obsadil 9. -  16.miesto. 

1. Murčo – Ivanian David, DEN    0:10 
Zápas bol veľmi vyrovnaný. Bojovalo sa hlavne o úchop. 2:17 dostal DEN šido za pištolový úchop 1:0. 
Murčo sa dobre hýbal a nenechával DEN veľa priestoru. No stačila jedna chyba, keď 1:41 Murčo 
zbytočne zastal v predkolone a DEN to využil a hodil tani-otoši 0:10. 1 x prehral a vypadol v prvom 
kole. 

1. Barto – Nicolai Hessel, DEN    10:0 
Barto ako vždy v prvých kolách išiel zápas veľmi opatrne. No súpera po celý čas kontroloval. 1:15 sa mu 
podarilo NED zatvoriť do horného úchopu a hodiť sumi-gaeši 10:0. 

2. Barto – Ihanamaki Eetu, FIN    10:0 
S FIN sa Barto bil aj v Prahe a tak mal súpera prečítaného. Barto znovu kontroloval zápas. 3:05 dostal 
FIN šido za odtláčanie 1:0. No potom, keď sa mu podarilo FIN znovu zavrieť do horného úchopu tak 
2:40 dali rozhodcovia šido Bartovi za stláčanie súpera 1:1. Barto však ďalej pokračoval s prehľadom 
a FIN nepustil do žiadnej akcie. Naopak začal viac pracovať a v ne-waza a 1:12 nasadil goši-šime 10:0. 

3. Barto – Piccolo Leonardo, ITA    10:0 
Barto bol v tomto zápase jednoznačne lepší. 3:18 hodil ouči-gari 7:0. Síce dostal hneď za prvý 
nepodarený nástup do sumi-gaeši 2:52 šido 0:1 no hneď z ďalšej akcie 2:17 hodil kosoto-gake 10:0. 

4. Barto – Dranovskii Danili, RUS    0:10 
V prvej polovici zápasu bol priebeh veľmi vyrovnaný. Barto sa výborne hýbal a nedal RUS šancu na 
útoky. 2:35, keď po Bartovej akci RUS ostal v drepe na pätách tak Barto spravil chybu a do RUS chcel 
zatlačiť a dostať ho tak chrbát. No RUS sa aj z takejto veľmi ťažkej situácie dokázal otočiť do kata-
guruma 0:7. Barto potom ešte pridal na intenzite no RUS sa v zápase začal výborne brániť. 0:23 skúsil 
ešte Barto nastúpiť do uči-mata no RUS ho z toho podtočil 0:7 a 0:10. 

5. Rep. Barto - Sherazadishvili Giorgi, GEO   10:0 
Barto podal v tomto zápase parádny výkon. Bojoval celý zápas naplno, aj keď GEO mal zo začiatku 
zápasu navrch. 3:13 hodil GEO sode-curi-komi-goši no hodnotenie hneď zrušili. 2:15 odtrhol GEO Barta 
na o-goši 0:7. GEO pokračoval v tlaku a 1:01 vytlačil Barta do autu za čo dostal Barto šido 0:1. V úplnom 
závere 0:13 sa otočil GEO Bartovi bokom a ten si ho dobre obehol až za chrbát a hodil parádne ura-
nage 10:0. 
4 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 3.miesto. 
 
Po turnaji sme prvá skupina odišli. Ostala druhá ktorá prišla v utorok s trénerom Gregorom. 
 
12.8.2021 
Váha do 90 kg 20 pretekárov 

1. Maťašeje – Silvan Roy, ISR    2:2 GS 10:0 
Vo veľmi vyrovnanom zápase dostali obaja 2 x šido 2:2. No Maťašeje bol celý zápas lepší. Zápas 
rozhodol Maťašeje až v štvrtej minúte GS, keď hodil seoi-nage 10:0. 



2. Maťašeje – Nerpel Gergely, HUN   7:7 GS 7:0 a 10:0 
Maťašeje mal výporný úvod do zápasu, keď hodil parádnu seoi-nage  no dali len wazari aj, keď to mohol 
byť ippon 7:0. HUN potom začal tlačiť a v závere zápasu sa mu podarilo vyrovnať, keď tesne pred 
koncom hodil soto-maki-komi 0:7. Zápas išiel do GS a tu bol lepší Maťašeje, keď sa mu podarilo presadiť 
si úchop a HUN na konci prvej minúty podtočil 7:0 a 10:0. 

3. Maťašeje – Kharazishvili Nika, GEO   0:10 
GEO bol očividne fyzicky silnejší a Maťašejeho zatváral do horného úchopu. Maťašeje sa z toho len 
veľmi ťažko vedel dostať. 2:26 ho však GEO hodil 0:10. 

4. Rep. Maťašeje – Arencibia Alexandre, CAN  2:2 GS 2:3 a 10:0 
Obaja pretekári sa snažili čo najviac nastupovať. No nikomu sa nedarilo nástupy aj dotiahnuť. Vždy, 
keď dostal niekto šido druhý pridal a šido mu vrátil. No v GS to už bola jednoznačná záležitosť a po 
treťom šide Maťašeje získal prvú medailu na juniorskom európskom pohári. 3 x vyhral, 1 x prehral 
a obsadil 3.miesto. 

1. Ret – Arambarri Pena, ESP    7:7 GS 7:0 a 10:0 
Ret bol od začiatku aktívny a podarilo sa mu ESP hodiť na joko-tomoe-nage 7:0. ESP však pridal na 
dôraze a v tretej minúte hodil kosoto-gake 0:7. Zápas išiel do GS. Tu Ret predbiehal súpera a hodil 
kosoto-gake 7:0 a 10:0. 

2. Ret – Baathe Karl, SWE     0:10 
Veľmi vyrovnaný zápas. Ret mal viac akcii blízko hodnotenia. No v tretej minúte chcel kontrovať uči-
mata no SWE prešiel do ouči-gari 0:10. 
1 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 9.-16.miesto. 
Váha do 100 kg 16 pretekárov 

1. Ádám – Carletti Jean, ITA    10:0 
Po úvodnom tlaku ITA sa Ádám začal presadzovať v úchope a mal pár dobrých nástupov. Neboli však 
ohodnotené. Nakoniec sa mu podarilo dotiahnuť harai-goši 7:0 a prejsť do držania a súpera udržať 7:0 
a 10:0. 

2. Ádám – Japarize Mikail, GEO    0:10 
V zápase držal s GEO Ádám veľmi dobre. Pri jeho nástupe do tomoe-nage RUS skoro hodil. No stačila 
chvíľka nepozornosti, keď sa nechal zavrieť do horného úchopu a GEO hodil uči-matu 0:10. 

3. Rep. Ádám – Ryder Ian, CAN     10:0 
Ádám sa snažil byť aktívny hneď od začiatku zápasu. No po prvom nástupe do seoi-nage ho CAN obehol 
a bral do ne-waza no rozhodcovia to uznali ako hod 0:7. Potom však Ádám pridal a bol lepší. CAN dostal 
šido za pasivitu a v závere zápasu 0:56 hodil seoi-nage 10:0 

4. Rep. Ádám – Liveze Kenny    0:7 
Ádám sa s FRA bil aj v Sarajeve. Zápas bol zo začiatku vyrovnaný ani jeden sa výraznejšie nevedel 
presadiť. To sa podarilo až FRA 1:10 keď hodil osoto-gari 0:7. Ádám to však nevzdal zvýšil aktivitu a FRA 
bol dvakrát trestaný za pasivitu a očividne mu dochádzali sily. Škoda, že takto aktívne nezačal Ádám 
skôr. 2 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 7.miesto. 
 

Záver: Na turnaji sme sa ubytovali na dve skupiny. Tak ako v Prahe ma svojimi výkonmi opäť 
potešil Barto. Nebiť jednej chybičky, tak mohol byť vo finále. Tak isto aj Maťašeje, ktorý získal 
svoju prvú juniorskú medailu z ECJ.  Maruška zase prešiel cez prvé kolo no aj v druhom sa 
naozaj dobre pobil so silným GEO. Na turnaji podal dobrý bojovný výkon aj Ádám keď obsadil 

7.miesto.  Škoda zápasu Murča, ktorý sa veľmi dobre bije na sústredeniach no na turnajoch 
urobí zbytočné chyby. Pre Reta to bol prvý turnaj tento rok a bolo vidieť, že mu chýbajú 
súťažné štarty. Podobne ako Murčo aj on urobil zbytočné chyby.  
 Teším sa aj z Riňákovej, ktorá sa nezľakla turnaja a snažila sa zabojovať.  
Celkovo som s turnajom a výsledkami veľmi spokojný. 
 
  
V Bratislava 12.9.2021      Mgr. Krnáč Jozef 


