
Správa z GS Paris, FRA 
 

Názov akcie: GS Paris, FRA 

Termín: 5. – 8.2.2016 

Výsledky: 

 

-63 kg Ivana Komlóšiová (AŠK Slávia Trnava) – bez umiestnenia 

(2) 1 x prehra 

 

1. – Vezeu Dombeu, CMR  

1´33´´ Šido:0 - predstieraný útok 

1´54´´ 0:7 - tani-otoši – pokus vrátiť sa z harai-goši 

2´16´´ 0:7 + osaekomi 

Súperka ju „zaskočila“ silným úchopom; Iva úplne zpanikárila a nebola schopná 

sústredene pokračovať. Škoda, že nenadviazala na výborný výkon so Sofie. Potrebuje 

ustáliť výkonnosť – jedine pravidelným kvalitným tréningom džuda. 

 

 

-81kg  Matúš Milichovský (DUKLA B. Bystrica) – bez umiestnenia 

(33) 1 x prehra 

 

1. – Kermarec, FRA 

55´´ 0:5 - podtočenie uči-maty 

2´10´´ 0:10 - sasai-c.k.aši 

Od začiatku do súpera aktívne nastupoval – boli to dobré útoky avšak bez vychýlenia. 

Výsledkom bola podtočená uči-mata. Rovnako pri súperovom sasai ostal stáť na mieste. 

Väčší pohyb, naväzovať útoky.  

 

-90kg  Milan Randl (DUKLA B. Bystrica) – 9. miesto 

 (28) 1 x výhra; 1 x prehra 

 

1. – Milenbergs, LAT 

40´´ 0:š pasivita 

4´55´´ 0:šido vystúpenie 

Takticky dobre zvládnutý zápas so silovým súperom.  

2. – Iddir, FRA 

30´´ šido:0 pasivita 

 0:5 podtočenie soto-maki-komi 

 0:10 deaši-harai 

Veľmi dobre pripravený súper – skončil na 2. mieste; na začiatku dostal dosť zbytočné 

šido za vyhýbanie sa úchopu. Snažil sa do súpera útočiť, dobre bolo, že trochu zmenil 

taktiku a agresívnejšie napádal súpera ľavou rukou. Na turnaj šiel prakticky z plnej 

prípravy. 

 

 

-100kg  Miroslav Dzúr (DUKLA B. Bystrica) – bez umiestnenia 

 (28) 1 x prehra 

 

1. – Mahjoub, IRI 

3´30´´ šido:0 vystúpenie 



4´40´´ 0:10 ude h.ž.gatame 

Vyrovnaný celý zápas. V 4 minúte ostal trochu zbytočne v mimo zápasiska bez nástupu 

a hneď dostal šido (oprávnene). Po ďalšej akcii sa snažil o prechod do „hadice“ – nešlo 

mu súpera otočiť a ostal ležať vedľa neho čakajúc na mate – súper to využil a vyšiel na 

neho. Bola to veľká chyba, ktorá bola následkom podobných situácií aj na tréningu. 

 

Záver: 

Pre zmätky s ubytovaním (bežné v Paríži) sme si museli nájsť s Komlóšiovou 

ubytovanie na piatok. V nedeľu sme spali u známeho Mira Dzúra v podstate zadarmo. 

 Turnaj mal tradične vysokú úroveň. Trochu ma sklamala Komlóšiová, ktorá 

nedokázala nadviazať na vynikajúci výkon z minulého týždňa. Rovnako Dzúr, ktorý vo 

vyrovnanom zápase urobil v závere detskú chybu v newaze (súper ďalší víkend vyhral 

EO Oberwart). 

Pretekári turnajom začali špecializovanejšiu časť prípravy, kde sa budeme 

sústrediť na džudistickú prípravu smerom k EO Praha a GP Tbilisi, Samsun a hlavne 

smerom k ME.  

 

V Banskej Bystrici, 15.2.2016                       

      Ján Gregor 


