
18. Správa z ECJ Praha, CZE_jun. _22.7.-24.7.2022 
 

Názov akcie: ECJ Praha 
Kategória: jun._U21 
Termín: 22.7.-24.7.2022 
Miesto: Praha, CZE 
Tréneri: Krnáč Jozef,  
Fyzioterapeut:  
Spôsob dopravy: mikrobus SSŠ Ostredkova 
Zameranie: ECJ – Európsky pohár, nominačný turnaj  
Ospravedlnení: Fízeľová Ema ( zranenie ) 
Neospravedlnení:  
Nominovaní: 
 

  meno kategória váha náklady 

1. Ádám Viktor  U21 100 kg  TOP Ádám 

2. Maruška Alex U21 90 kg VŠC BB 

3. Matašeje Banjamín U21 100 kg  VŠC BB 

4. Jankovič Juraj U21 81 kg TOP Ádám 

5. Fízeľová Ema U21 63 kg SZJ U21 

6. Krnáč Jozef  U21 tréner TOP Ádám 

     
Program: 
23.7.2022 
14:00 príchod do hotela, AG testy  
15:30 – 16:30   tréning judo 
18:30 – 19:00  váženie 
24.7.2022 
9:00 – 17:00  súťaž  
Váha do 81 kg 29 pretekárov 

1. Jankovič  – Klymov Vsevolod, UKR   0:10 
Zo začiatku zápasu sa obaja bili o úchop. Jankovič sa nechal zbytočne chytať do úchopu za 
dva rukávy a 3:20 to využil UKR a hodil sode-curi-komi-goši 0:7. Jankovič sa nevedel presadiť 
a UKR ho stále predbiehal v nástupoch 3:00 dostal Jankovič šido za pasivitu 0:1. Zápas sa 
potom vyrovnal. Jankovič mal pár dobrých nástupov no UKR ich dobre blokoval. Postupne 
však bolo vidieť, že Jankovičovi dochádzajú sily. UKR začal mať zase zo zápasu viac a 1:19 
dostal Jankovič druhé šido 0:2. Následne hneď z ďalšieho úchopu hodil 0:54 UKR tani-otoši 
0:10. 
1 x prehral a vypadol v prvom kole.  
 
 
 



 
Váha do 90 kg 24 pretekárov 

1. Maruška – Yezhov Yaroslav, UKR   10:0 
Maruška začal zápas od začiatku veľmi aktívne. UKR predbiehal a ten sa k ničomu nevedel 
dostať. 2:19 dostal UKR šido za sťahovanie 1:0. Maruška pokračoval v aktivite a 1:17 hodil 
kouči-maki-komi 7:0. Nakoniec 0:32 nasadil ude-hišigi-žuži-gatame 10:0. 
 

2. Maruška – Vladov Borislav, BUL   0:10 
Podobne ako aj v prvom zápase bol Maruška veľmi aktívny hneď od začiatku. 2:25 dostal BUL 
šido za pasivitu 1:0. 1:44 hodil Maruška kouči-maki-komi 7:0. Maruška stále zvyšoval tlak 
a BUL dostal 0:59 druhé šido za pasivitu 2:0. Hneď z ďalšieho úchopu hodil 0:50 Maruška 
seoi-nage 7:0 a 10:0. 
 

3. Maruška – Baathe Karl, SWE    10:0 
SWE bol veľmi pohyblivý a Maruška mal problém dostať sa do úchopu. SWE si ho držal od 
tela. 2:59 dostal Maruška šido za pasivitu 0:1. Maruška sa nevzdával a stále sa snažil dostať 
na telo SWE. Ten to však využil a keď sa k nemu Maruška dostal na telo, tak ho predbehol 
v nástupe a 2:14 hodil SWE joko-gake 0:7. Ani to však Marušku nezlomilo a stále postupoval 
v zvyšovaní tlaku. 1:04 sa mu podarilo znovu dostať na telo k súperovi a tento krát bol 
rýchlejší ako SWE a hodil o-goši 10:0. 
 

4. Maruška – Valieiev Tymur, UKR   0:10 
Maruška pokračoval v aktívnom spôsobe boja. Zo začiatku zápasu predbiehal súpera a ten 
dostal 2:46 šido za pasivitu 1:0. UKR však čakal na nástupy Marušku, aby ho mohol 
kontrovať. 1:16 sa mu to aj podarilo keď Maruška nastúpil v záklone do soto-maki-komi 
a UKR ho len rukami skontroval 0:7. Maruška to chcel čo najrýchlejšie otočiť no naopak 
znovu UKR využil slabý nástup z diaľky do tani-otoši s rukou (popolnica) a znovu ho 
skontroval rukami 0:7 a 0:10. 
 

5. Rep. Maruška – Kutenkov Ivan, UKR   0:10 
Podobne ako v predchádzajúcom zápase bol Maruška od začiatku veľmi aktívny. 2:50 dostal 
UKR šido za vystúpenie do autu. No po konzultácii to zrušili. 1:50 však UKR už šido dostal za 
pasivitu 1:0. Maruška pokračoval v tlaku, no UKR presne ako v predchádzajúcom zápase iba 
čakal na kontru. Po slabšom nástupe Marušku do seoi-nage 0:55 ho UKR skontroval dozadu 
0:7. Maruška začal riskovať a ako sa natláčal do súpera ten to využil a 0:30 hodil harai-goši 
0:7 a 0:10. 
 
3 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 5.miesto  
 
Váha do 100 kg 12 pretekárov 

1. Ádám – Dudy David, CZE    10:0 
Ádám od začiatku kontroloval priebeh zápasu. 2:06 hodil seoi-nage 7:0. Ádám držal CZE 
v rukách a do ničoho ho nepúšťal. 0:51 dostal CZE šido za vystúpenie do autu 1:0. V závere 
ešte 0:33 hodil Ádám tomoe-nage 7:0 a 10:0. 



 
2. Ádám – Matašeje Banjamín, SVK   10:0 

Po opatrnom úvode zápasu keď sa obaja snažili bojovať hlavne o úchop sa dostali po 
Matašejeho nástupe do NW. Tu chcel 2:36 zaútočiť Matašeje a skočil po Ádámovi ktorý bol 
na štyroch, no ten to využil a pretočil Matašejeho do kesa-gatame 10:0. 
 

3. Ádám – Kappelmeier Killian, GER   10:0 
Zápas bol veľmi otvorený. Obaja sa snažili hlavne útočiť. 3:51 odstal Ádám šido za chytenie 
nohy 0:1. no 2:23 hodil soto-maki-komi 7:0. GER začal ešte viac riskovať a 2:05 ho Ádám 
skontroval z jeho nástupu na tani-otoši. Rozhodca dal najskôr wazari no po porade to zrušili. 
Podobne 1:32 podtočil Ádám GER z pokusu o ura-nage. Rozhodcovia to znovu skúmali a zase 
nedali hodnotenie. No nakoniec 0:22 sa podarilo Ádámovi kouči-gari-maki-komi 7:0 a 10:0. 
3 x vyhral a obsadil 1.miesto. 
 

1. Maťašeje – Stojkov Alexandar, SRB   7:0 
Maťašeje od začiatku kontroloval priebeh zápasu s veľkým prehľadom. 3:25 dostal SRB šido 
za vystúpenie do autu 1:0. 2:24 hodil Maťašeje tai-otoši 7:0. Stále pokračoval v aktivite 
a 1:37 dostal SRB druhé šido za pasivitu 2:0.  
 

2. Maťašeje – Ádám Viktor, SVK   0:10 
Po opatrnom úvode zápasu keď sa obaja snažili bojovať hlavne o úchop sa dostali po 
Matašejeho nástupe do NW. Tu chcel 2:36 zaútočiť Matašeje a skočil po Ádámovi ktorý bol 
na štyroch, no ten to využil a pretočil Matašejeho do kesa-gatame 0:10. 
 

3. Rep. Maťašeje – Nuriiev, Kariim, UKR   2:0  GS 3:0 
a 10:0 

Po nevydarenom zápase s Ádámom sa Maťašeje zase nakopol a zápas zvládol úplne 
perfektne takticky. 2:19 mal výborný nástup do seoi-nage a UKR sa z toho dostal v poslednej 
chvíli. 2:02 dostal UKR prvé šido 1:0. Maťašeje pokračoval v aktivite a UKR 1:04 dostal druhé 
šido za vystúpenie do autu 2:0. Zápas išiel do GS. Tu Maťašeje pokračoval v koncentrovanom 
aktívnom výkone a UKR dostal 1:04 tretie šido 3:0 a 10:0. 
 
2 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 3.miesto   
 
Záver: Na turnaj sme mali cestovať už v piatok. No nakoniec Fízeľová pre zranenie z Pakse zo 
sústredenia na turnaj nemohla cestovať. Tak som presunul odchod až na sobotu. V Prahe 
sme bývali v oficiálnom hoteli len jednu noc. Druhú sme boli v neoficiálnom. CZE organizátori 
nám vyšli v ústrety a naúčtovali nám len čo sme reálne minuli. Aj keď som viac krát menil 
entry list. Jediné čo sa nepodarilo zrušiť bol piatkový neoficiálny hotel. 
 
V pondelok ráno sme potom cestovali do Nymburku na sústredenie. 
 
Turnaj bol hlavne v ženských kategóriách slabšie obsadený. V mužoch mal svoju kvalitu, aj 
keď nebolo vo váhach veľa pretekárov. 
 
 Veľmi ma potešil výkon Marušku. Po prechode do vyššej váhovej kategórie sa dokázal 
výborne pobiť. Nebyť chýb z jeho veľkej aktivity tak mohol siahať aj na medailu. Po Paksi, kde 



mu zápas rozhodli rozhodcovia, ukázal veľkú perspektívu. „Štandardne“ výborný výkon 
podali aj Maťašeje s Ádámom. Obaja získali ďalšiu medailu. Škoda, že sa stretli spolu už 
v semifinále. U Jankoviča vidieť, že potrebuje ešte zapracovať na kondičnej príprave. 
  
V rámci organizácie oceňujem, že sme mohli prísť už v deň váženia a stačili nám už len AG 
testy. Bublina už v podstate neexistuje. 
 

 
 
 

Bratislava 2.8.2022        Mgr. Krnáč Jozef 


