
04. Správa z ECJ Lignano, ITA_jun_3.3.-5.3.2023 
 

Názov akcie: ECJ Lignano  
Kategória: jun.,  
Termín: 3.3.-5.3.2023 
Miesto: Lignano, ITA 
Tréneri: Krnáč Jozef, Hajás Matej, Tománek Jozef 
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ a mikrobus DUKLA BB 
Zameranie:  ECJ – Európsky pohár juniorov a junioriek -nominačný turnaj 
   TC - randori 
Ospravedlnení: Čopák Gabriel - choroba, Dalibor Strmeň - choroba 
Neospravedlnení:  
Nominovaní:  

  meno váha oddiel náklady 

1. Tománek Jozef tréner 1.JC Pezinok U21 

2. Tománek Jozef Jr. 60 kg 1.JC Pezinok U21 

3. Klobúčnik Matej 66 kg 1.JC Pezinok U21 

4. Háger Samuel 73 kg 1.JC Pezinok U21 

5. Tománková Lenka 63 kg 1.JC Pezinok U21 

6. Tománková Patrícia sparing 1.JC Pezinok SZJ 

7. Krnáč Jozef tréner   U21 

8. Čopák Gabriel Jr. 81 kg MŠK Michalovce U21 

9. Hajás Matej tréner   reciprocita Dukla 

10. Maťašeje Benjamín 100 kg ŠK Dukla BB reciprocita Dukla 

11. Lenčéš Adam 90 kg Kasudo Poprad reciprocita Dukla 

12. Strmeň Dalibor 66 kg ŠK Dukla BB reciprocita Dukla 

 
  
Program: 

3.3.2023 

14:00 Príchod, akreditácia, ubytovanie 

18:30 Váženie, 63 kg, 60 kg, 66 kg, 73 kg 

4.3.2023 

9:00 začiatok súťaže 

Váha do 63 kg 29 pretekárok 

1. Tománková Lenka – Skalska, CZE   0:10 

V podstate z prvého úchopu sa snažila Tománková nastúpiť do uči-maty no nedotiahla to 

a padla na kolená. To využila Skalska a okamžite nasadila goshi-šime a stiahla Tománkovú do 

ne-waza kde škrtenie dokončila 0:10. 

 

1 zápas prehrala a vypadla v prvom kole. 

 

Váha do 60 kg 36 pretekárov 

1. Tománek Jozef Jr. - Filandro Filippo, ITA  10:0 

Od začiatku zápasu bol aktívny Tománek. 3:50 hodil ITA na kouči-gari 7:0.  Následne 3:32 

prešiel do ne-waza a nasadil kesa-gatame  7:0 a 10:0. 



2. Tománek Jozef Jr. – Agosto Matteo, ITA  2:0 GS 3:0  a  10:0 

Tento zápas bol vyrovnanejší. Tománek sa však dobre dostával do úchopu a ITA dostával 

svojim pohybom pod tlak. 3:42 dostal ITA prvé šido za odtláčanie 1:0. Pred koncom riadneho 

času 0:21 dostal ITA druhé šido za chytenie nohy 2:0. Zápas išiel do GS. Aj tu pokračoval 

Tománek aktívne a ITA dostal 2:16 tretie šido za pasivitu 3:0 a 10:0. 

 

3. Tománek Jozef Jr. – Auer Marcus,  AUT  0:10 

Hneď z prvej akcie 3:25, keď Tománek ostal na štyroch, AUT nasadil goshi-šime 0:10 

 

4. Tománek Jozef Jr. – Tozza Antonio, ITA  0:10 

Po úvodnom boji o úchop sa ITA dokázal presadiť, keď zmenil pohyb do opačnej strany ako 

sa držali a 3:12 hodil ITA utsuri-goshi 0:10. 

 

2 x vyhral, 2 x prehral a vypadol v repasáži ( delené 18. m ) 

 

Váha do 66 kg 35 pretekárov 

1. Háger Samuel – Klacar Dani, CRO   0:10 

Háger sa dobre presadzoval do úchopu. No CRO dobre využíval pohyb a nenechal Hágera 

vytvoriť si tlak. Naopak, keď sa dostávali po ich útokoch do boja v ne-waze CRO okamžite 

útočil. Prvýkrát sa z aktivity CRO ešte dokázal ubrániť. No z ďalšieho útoku 2:18 už CRO 

nasadil goshi-šime 0:10. 

 

1 x prehral a vypadol v druhom kole. 

 

1. Klobúčnik Matej – De Luca Ciro, ITA  0:7 

Veľmi vyrovnaný zápas. Klobúčnik sa ľahko presadzoval do úchopu, no málo bojoval 

v pohybe. Skôr vyčkával na súpera, keď naňho zatlačil a z toho potom útočil. ITA dostal 2:13 

šido za pasivitu 1:0. ITA sa však nevzdával a hľadal cestu ako predbehnúť Klobúčnika. To sa 

mu podarilo celkom pred koncom zápasu, keď bojovali tesne pri aute. Klobúčnik podcenil 

nástup ITA do goshi-guruma, pri ktorom vyšli zo stredu tatami do autu. ITA však pokračoval 

a 0:05 aj nástup do goshi-guruma dokončil 0:7.  

 

1 x prehral a vypadol v druhom kole. 

 

11:00 – 12:00 tréning judo, Maťašeje a Lenčéš 

18:30 váženie 90 kg, 100 kg 

 

5.3.2023 

Váha do 90 kg 26 pretekárov 

1. Lenčeš Adam – Tacar Ambroz, SLO  0:10 



V zápase mal veľmi aktívny úvod Lenčeš. Rýchlo sa dostával do úchopu a snažil sa hneď aj 

nastupovať. No často menil už vybojovaný úchop a tak sa mu nedarilo, dokončiť svoje akcie. 

1:45 dostal SLO šido za pasivitu 1:0. Lenčešovi sa podarilo aj súpera hodiť 1:25 na harai-goši 

7:0 no po konzultácii to nakoniec rozhodcovia zrušili. Bolo však vidieť, že Lenčešovi postupne 

dochádzajú sily. To využil SLO a 1:00 hodil ippon-seoi-nage 0:7. Lenčeš sa snažil zápas ešte 

otočiť, no SLO už bol pripravený a 0:23 podtočil Lenčeša z jeho nástupu do harai-goshi 0:7 

a 0:10. 

 

1 x prehral a vypadol v prvom kole. 

 

Váha do 100 kg 9 pretekárov 

1. Maťašeje Benjamín – Vares Jakob, EST  10:0 

Maťašeje od začiatku kontroloval zápas. EST do ničoho nepúšťal. Bojovalo sa zo začiatku 

hlavne o úchop. 2:06 dostal Maťašeje šido za udretie do ruky súper, keď sa snažil vytrhnúť 

0:1. No z ďalšej akcie sa dostali obaja do ne-waza, kde Maťašeje nasadil gošhi-šime 10:0. 

 

2. Maťašeje Benjamín – Basso Francesko, ITA 10:0 

Aj v tomto zápase Maťašeje od začiatku kontroloval zápas. Po akcii sa dostali obaja do ne-

waza, kde najprv útočil ITA no Maťašeje výborne prevzal akciu a 3:29 nasadil ushiro-kesa-

gatame 10:0. 

 

3. Maťašeje Benjamín – Dudy David, CZE  2:0 GS 10:0 

Znovu bol Maťašeje aktívny od začiatku zápasu. CZE dostal 1:56 prvé šido za pasivitu 1:0. Za 

pasivitu dostal 0:47 CZE aj druhé šido  2:0. Potom však prebral iniciatívu CZE. Bol 

nebezpečnejší a aktívnejší. Maťašeje začal pôsobiť unavenejšie. Zápas išiel do GS. 0:26 dostal 

Maťašeje šido za sťahovanie 0:1. Po chvíli dostal Maťašeje druhé šido za pasivitu 0:2. 

Maťašeje však využil znovu boj v ne-waza, kde sa mu 2:10 podarilo nasadiť kesa-gatame 10:0 

 

3 x vyhral a obsadil 1.miesto 

 

Záver ECJ: Háger mal pôvodne štartovať vo váhe do 73 kg. Po sústredení v Poreči sa 

rozhodol upraviť váhu a štartovať vo váhe do 66 kg. Dva dni pred odchodom sa mi 

ospravedlnil z nominácie Čopák, no už nebol priestor na jeho výmenu. Podarilo sa mi ho ešte 

pred tým vymeniť za Strmeňa (ktorý vypadol dva týždne pred akciou), aby išiel na náklady 

reciprocity DUKLA BB. No ďalšie zmeny sa mi už nepodarili.  

Po skúsenostiach z minulých rokov som miesto stravy radšej vyplatil diéty. Bývali sme hneď 

vedľa haly. Keďže termín ECJ sa výrazne posunul do zimného obdobia, celý čas bola veľká 

zima v hoteli aj v hale.  

Turnaj splnil moje očakávania. Bol slabšie kvalitatívne obsadený. No okrem váhy do 100 kg 

bolo aspoň dosť ľudí vo váhach. 



Maťašeje potvrdil úlohu favorita, aj keď s jeho zápasovým prejavom vo finále som nebol 

spokojný. No zabojoval a dokázal vyhrať. 

Páčil sa mi výkon Lenčeša. Je vidieť, že sa snaží zmeniť svoj štýl zápasu, hlavne viac útočil 

a nečakal na súpera. No v tomto zápase trochu zbytočne prepálil začiatok. 

Tománek sa bil prvé dva zápasy dobre. No potom narazil na vyzretejších pretekárov, ktorí 

mu nedali veľa priestoru.  

Dobrý prejav v postoji mal Háger, no doplatil na slabú aktivitu v ne-waza, keď nechal robiť 

CRO a ten bol veľmi dôrazný. 

Klobúčnik podobne ako Háger, doplatil na slabú aktivitu v postoji. Keď len vyčkával na chyby 

súpera, aj keď mal lepší úchop. 

Tománková sa snažila hneď útočiť, no chýbal dôraz. Ostala na kolenách a CZE súperka to 

okamžite využila.  

Pri junioroch a juniorke prvým rokom je vidieť, že si musia zvyknúť na dôraznejšie a silovo 

náročnejšie juniorské judo. Technicky sú pripravený dobre, no treba aby to vedeli aj presadiť, 

proti často fyzicky veľmi dobre pripraveným súperom a súperkám. 

 

 
 
 
 
 
 
 Bratislava 15.3.2023       Mgr. Krnáč Jozef. 


