
13. Správa z MEJ Luxemburg, LUX_jun_8.9.-12.9.2021 
 

Názov akcie: MEJ Luxemburg 
Kategória: jun.  
Termín: 8.9.-12.9.2021 
Miesto: Luxemburg, LUX 
Tréneri: Krnáč Jozef,  
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ Toyota, mikrobus Dukla 
Zameranie: MEJ – Majstrovstvá Európy juniorov a junioriek   
Ospravedlnení:  
Neospravedlnení:  
Zúčastnení: 

  meno kategória váha náklady 

1. Barto Alex U21 81 kg SZJ 

2. Maruška Alex U21 81 kg ŠK Dukla 

3. Matašeje Benjamin U21 90 kg SZJ 

4. Ádam Viktor U21 100 kg 50% ŠK Dukla / 50%SZJ 

5. Krnáč Jozef Covid manager, tréner SZJ  

 
Program: 
8.9.2021 
Odchod z Bratislavy o 7:00  
13:00 príchod do Luxemburgu, vstupné PCR testy 
16:00 – 17:00 losovanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
9.9..2021 
14:00 – 15:00 tréning judo v hale 
18:30 – 19:30 váženie 81 kg 
10.9.2021 
10:00 – 10:30 retest Maťašeje a Ádám 
14:00 – 15:00 tréning judo v hale Maťašeje a Ádám 
18:30 – 19:30 váženie 90 kg, 100 kg 
10:00 – 18:00 súťaž 
Váha do 81 kg 31 pretekárov 

1. Maruška – Golubovic Vidoje, MNE    10:0 
Maruška bol od začiatku zápasu veľmi aktívny. Z každého úchopu v podstate okamžite nastupoval. 
Hlavne do soto-maki-komi. MNE bol postupne trestaný. 3:17 dostal prvé šido za pasivitu 1:0, 2:38 
druhé šido za pasivitu 2:0 a nakoniec aj tretie šido 0:53 tak isto za pasivitu 3:0 a 10:0. 

2. Maruška – Bonferroni Aurelien, SUI    0:10 
Úplne iný priebeh zápasu ako s MNE. SUI bol od začiatku aktívny a ohrozoval Marušku nástupmi do 
seoi-nage a tomoe-nage. 2:42 hodil SUI seo-nage 0:7. SUI sa veľmi dobre hýbal a Maruška sa nevedel 
presadiť do silného úchopu. Stále ostával v predklone a súpera držal len za bok a rukáv. To SUI 
vyhovovalo presne do jeho techník. 2:05 dostal Maruška šido za pasivitu 0:1. No hneď ďalší nástup mu 
nevyšiel a tak dostal za predstieranú seoi-nage šido 1:0. To nakoplo Marušku a mal dva dobré nástupy. 
No nevydržal tlak a 0:35 ho SUI znovu hodil na seoi-nage 0:7 a 0:10. 
1 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 9.-16.miesto (druhé kolo) 
 

1. Barto – Borzecki Bartosz, POL     1:1 GS 10:0 
Veľmi vyrovnaný celý zápas. Obaja sa snažili byť veľmi aktívny. 1:33 dostal za pasivitu šido Barto 0:1. 
No začalo sa mu dariť zatvárať POL do horného úchopu a POL sa bránil predstieranou seoi-nage a 0:32 
dostal za to šido 0:1. Zápas išiel do GS. Tu začal lepšie POL, keď sa mu po sérii nástupov do sumi-gaeši 



podarilo získať šido za Bartovu pasivitu 0:2. Barto však znovu začal dominovať v úchope. Dvakrát mal 
akciu blízko hodnotenia a 1:50 nakoniec hodil sumi-gaeši 10:0. 

2. Barto – Ihanamaki Eetu, FIN     0:10 
S FIN pretekárom sa Barto stretol na posledných dvoch ECJ. Obaja tak zo začiatku bojovali hlavne 
o úchop. 2:00 dostali obaja šido za pasivitu 1:1. Barto však preberal aktivitu a snažil sa FIN zavrieť do 
horného úchopu a nastupovať do ouči-gari a sumi-gaeši. Po jednej z akcii si bez vyzvania rozhodcu 
rozviazal opasok a dostal tak 0:43 šido 0:2. Pokračoval však v tlaku a 0:04 hodil ouči-gari za čo najprv 
dostal wazari no následne to rozhodca zrušil a 0:00 dostal FIN druhé šido za odtláčanie 2:0. Zápas išiel 
do GS. Aj tu bol hneď od začiatku aktívnejší Barto a mal znovu sériu dobrých nástupov. No po jednej 
z akcii vypadli obaja do autu a Bartovi sa vyhrnulo kimono. Riešil to zase rozviazaním opasku, keď si 
neuvedomil, že za to je trest a tak 0:19 dostal tretie šido za rozviazanie opasku 0:3 a 0:10. 
1 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 9.-16.miesto (druhé kolo) 
11.9.2021 
10:00 – 10:30 výstupný test Barto 
10:00 – 18:00 súťaž 
Váha do 90 kg 31 pretekárov 

1. Maťašeje – Janczylik Dymitrij, POL    7:0 
Maťašeje mal veľmi dobrý úvod zápasu.  Predbiehal POL a z každého úchopu sa snažil nastúpiť. 3:19 
dostal POL prvé šido 1:0 a 2:35 druhé šido 2:0 za pasivitu. Maťašeje pokračoval v tom istom no nevyšlo 
mu pár nástupov a tak 2:22 dostal prvé šido za sťahovanie 0:1 a 1:25 aj druhé šido 0:2 tak isto za 
sťahovanie. No 1:00 sa mu podaril dobrý nástup do soto-maki-komi 7:0. Následne dobre zabojoval 
v ne-waze a podarilo sa mu nazbierať čas. V závere si už postrážil vedenie veľmi dobrým pohybom 
a opäť prácou v ne-waze. 

2. Maťašeje – Kharazishvili Nika, GEO    0:10 
S GEO sa Maťašeje nechal hneď zavrieť do horného úchopu a GEO si ho v predklone v pohode naviedol 
3:35 do harai-maki-komi 0:10. GEO neskôr vyhral celú súťaž. 
1 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 9.-16.miesto (druhé kolo) 
Váha do 100 kg 23 pretekárov 

1. Ádám – Yershov Oleksii, UKR     7:0 
Po úvodnom boji o úchop sa 3:12 podarilo Ádámovi presadiť a hodil o-goši 7:0. UKR okamžite prevzal 
iniciatívu. 2:00 dostal Ádám šido za odtláčanie 0:1. Ádámovi pri jednom z nástupov UKR odrel koreň 
nosa až do krvi. A tak musel byť 1:33 ošetrovaný. Oficiálny doktor EJU sa rozbehol mu to ošetriť miesto 
normálnej zdravotnej služby. Obviazal mu však nos tak, že Ádám nemohol až do konca zápasu poriadne 
dýchať.. Stále však bojoval a snažil sa hlavne pohybom držať vedenie. 0:52 dostal Ádám šido za 
sťahovanie po nepodarenej seoi-nage 0:2. v závere zápasu 0:28 bol znovu ošetrovaný. No po ošetrení 
sa mu podarilo zápas udržať až do víťazného konca. 

2. Ádám – Veg Zsombor, HUN     0:10 
Obaja sa dobre poznajú. HUN sa tak Ádámovi nepodarilo znovu prekvapiť (ako ECJ Sarajevo). Prvá 
minúta tak bola vyrovnaná. Obaja mali pár dobrých akcii. No hneď z prvej nepodarenej 2:51 dostal 
Ádám šido za sťahovanie (tomoe-nage) 0:1. Ádám chcel pokračovať v napádaní HUN no 1:56 podal 
HUN zbytočne ruku a vykročil do súpera čo on využil a hodil uči-matu 0:7. Pri ďalšom boji sa Ádám 
pokúsil znovu o tomoe-nage no HUN ho zablokoval a následne prešiel do boja v ne-waza. Tu sa mu 
podarilo 1:03 nasadiť kesa-gatame 0:7 a 0:10. Veg nakoniec skončil na druhom mieste. 

3. Rep. Ádám – Vissers Lars, NED     10:0 
Zápas bol veľmi vyrovnaný a otvorený. Obaja pretekári sa snažili veľa nastupovať. NED sa snažil zatvoriť 
a podržať si silný horný úchop a Ádám mu to pohybom a aktivitou nedovolil. No 2:24 sa NED podarilo 
dostať Ádáma do predklonu a hodiť dotláčanú goši-gurumu, keď najprv spadli na kolená 0:7. Ádám sa 
však nevzdal zabojoval a keď sa mu podarilo zavrieť NED dobrým jednostranným úchopom 1:43 hodil 
joko-sumi-gaeši 10:0. 

4. Rep. Ádám – Sulamanidze Ilia, GEO    0:10 
Ádámovi sa podarilo chytiť si poriadny horný úchop len na začiatku zápasu. GEO sa ubránil tým, že 
spadol na kolená. No nedostal trest. Potom však predbiehal Ádáma v úchope a chytal mu oba rukávy. 



S tým sa nevedel za celý zápas Ádám vyrovnať. 2:25 dostal šido za pasivitu 0:1 a v závere zápasu hodil 
GEO 0:32 sode-curi-komi-goši z tohto úchopu 0:10. 
2 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 5.miesto. 
 

Záver: S výkonmi na turnaji som spokojný len z časti. Veľmi ma potešil výkon Ádáma, ktorý 
bol nominovaný na 50% vlastné náklady. Svojim umiestnením (5.miesto) však splnil 
podmienku účasti na týchto MEJ na celé náklady SZJ. Podal výborný bojovný výkon vo všetkých 
svojich zápasoch. 
 Maruška a Maťašeje po svojich úvodných zápasoch v ktorých podali obaja super výkon, 
tak v druhom kole to bolo úplne iné. No obaja sú prvým rokom juniori a verím, že sa ich výkony 
budú postupne ešte zlepšovať. 
 Bol som sklamaný z výkonu Barta. V prvých zápasoch má vždy opatrnejší a pomalší 
úvod. No zvládol ho. V druhom zápase mi chýbala väčšia agresivita a nasadenie od začiatku 
zápasu. Nemuselo tak prísť takým chybám ako došlo. Dostať dve šidá za rozviazanie opasku na 
takomto turnaji sa nemôže stávať. Barto, ale tesne pred MEJ bojoval s negatívnou reakciou na 
očkovanie proti covidu. Viac ako týždeň nemohol trénovať a myslím, že sa to u neho prejavilo 
najmä na psychike. A v zápasoch si neveril tak ako si veril počas celej sezóny.  
 
Plnenie plánu prípravy: 
Výkonnostné ciele z plánu prípravy sme tak splnili len čiastočne.  

V pláne bolo 1 x umiestnenie do 5.miesta a 1 x umiestnenie do 7.miesta. Plnenie 
z týchto MEJ bolo 1 x umiestnenie do 5.miesta a 3 x umiestnenie na 9.-16.mieste (druhé kolá). 
 
  
V Bratislava 27.9.2021      Mgr. Krnáč Jozef 


