
Správa z EO Praha, CZE 
 

Názov akcie: EO Praha, CZE 

Termín: 2. – 5.3.2018 

Nominácia:  

 -66kg Matej Poliak – TOP tím 

 -90kg Peter Žilka – TOP tím 

 -100kg Márius Fízel – SZJ-U23 

 -100kg Matej Hajas - SZJ  

Tréner: Ján Gregor – SZJ 

Ospravedlnení: -100kg Milan Randl – doliečovanie starého zranenia lakťa 

 -90kg Miroslav Blahušiak – doliečovanie zranenie medzirebrových 

svalov 

  

Výsledky: 

-66 kg Matej Poliak (Slávia STU Bratislava – VŠC DUKLA) – bez umiestnenia 

(56)  1 x prehra  

1. – Agibaev, KAZ 

1´35´´ 0:šido 

2´ Šido:0 

2´30´´ 0:7 osaekomi 

3´30´´ 0:7 osaekomi 

Zápas s fyzicky veľmi silným súperom. Do polovice to bol vyrovnaný zápas, kde sa 

Maťo snažil nastupovať viac ako súper – získal šido. Potom dostal jedno šido 

a zbytočne sa splašil. 2 x si stiahol súpera na seba so sumi-gaeši. 

 

Mal skoro ročnú zápasovú pauzu a bolo cítiť nervozitu a neistotu. Verím, že sa skoro 

dostane do zápasového rytmu. 

 

 

-90 kg Peter Žilka (Slávia STU Bratislava – VŠC DUKLA) – 9. miesto 

(43)  1 x výhra, 1 x prehra  

1. – Toth Apor, HUN  

1´25´´ šido:0 pištoľový úchop 

2´ 0:šido pasivita 

GS: 3´04´´ 10:0 ouči-gari 

Zápas bol vyrovnaný – veľmi tvrdý boj o úchop. Peter sa vytrápil a v GS rozhodol až po 

3´ pekným ouči-gari.  

 

2. – Makukha, UKR  

 šido:0  

3´30´´ 0:šido pasivita 

GS: 1´ 0:10 osaekomi 

Súper vysoký pravák. Peter mal veľmi dobré nástupy avšak väčšinou z miesta, čo súper 

tesne blokoval. V závere začal mať Peter navrch a mal viacero dobrých útokov. Škoda 

akcie v GS, kde po súperovom útoku ostal Petrovi zalomený krk a otočil ho do 

osaekomi. V riadnom čase hodil dotiahnutú učimatu, keď sa ho súper snažil podtočiť ale 

rozhodcovia to neohodnotili. 

 



Bolo vidno tréningový výpadok – snažil sa ísť do techník ale väčšinou to bolo dosť 

statické a prvý zápas ho stál veľa síl. Druhý zápas bol lepší, avšak nedotiahnutý do 

konca.  

 

-100 kg Matej Hajas (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – 9. miesto 

(30)  1 x výhra; 1 x prehra  

1. – Issagabylov, KAZ  

30´´ 10:0 tani-otoši 

Vydarený nástup na tani-otoši. 

 

2. – Hustol, UKR  

30´´ šido:0 pasivita 

2´10´´ šido:0 pasivita 

2´40´´ 0:10 žime-waza 

Súper Mateja zatváral do pravého horného úchopu. Snažil sa bojovať ale dva krát ostal 

zavretý v predklone a dostal tresty. Vyčkával v newaze a súper ho prekvapil silnou 

technikou, kde ho prakticky zlomil. 

 

-100 kg Márius Fízel (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – bez umiestnenia 

(30)  1 x prehra  

1. – Salimgereyev, KAZ  

45´´ šido:0 pištoľový úchop 

1´05´´ 0:šido chytanie za ruku 

3´ 0:šido pasivita 

GS: 22´´ 0:7 tani-otoši - „háčik“ 

Márius mal viac snahy o útok, bol aktívnejší. V GS ho súper (ľavák) vychytal. Bol to 

jeho prvý SP a bol po dlhšej chorobe, avšak na tréningu vyzeral oveľa lepšie. Chcelo to 

viac zvýrazniť prevahu, dôraznejšie sa presadzovať v úchope, chýbal útok dozadu. Bol 

to dobrý zápas s kvalitným súperom, ale mohol to vyhrať. 

 

 

Záver: 

 Traja pretekári prehrali v ne-waze po dobrej reakcii súpera a využití 

príležitosti – myslím to skôr ako návod pre našich! 

 

 V nedeľu sme sa presunuli do ubytovne DUKLY Praha a v pondelok sa 

pokračovalo do Nymburku. 

 

V Banskej Bystrici, 5.3.2018                      Ján Gregor       


