
Správa z GP Samsun, TUR 
 

Názov akcie: GP Sansun, TUR 

Termín: 31.3. – 4.4.2016 

Nominácia: SZJ: Poliak, Randl, Komlóšiová, Krišandová Gregor, ml. – tréner 

 

Výsledky: 

 

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

(38) 1 x prehra 

1. – Burns, GBR  

1´19´´ 0:10 goši-žime 

Veľmi naivné bránenie v NW. Mal najskôr golier cez bradu ale keď ho súper zatočil a 

„zlomil“ tak sa mu skĺzol na krk – tak to vždy učíme! 

 

-52kg  Andrea Krišandová (DUKLA B. Bystrica) – bez umiestnenia 

(24) 1 x prehra 

1. – Schwartz, ISR  

2´07´´ 0:10 osaekomi 

Snažila sa súperku atakovať aj keď tam bola prevaha jej skúseností. Škoda tiež 

nedôsledného bránenia v NW. 

 

-63kg  Ivana Komlóšiová (AŠK Slávia Trnava) – 9. miesto 

(28) 1 x výhra; 1 x prehra 

1. – Akiyama, USA 

 šido:0 pasivita 

 šido:0 pasivita 

 5:0 soto-makikomi (dozadu) 

Súperka má veľmi aktívny a bojovný štýl, ale je dobre, že Ivana zabojovala a dokázala 

ju hodiť.  

2. – Unterwurzacher, AUT 

 0:šido 

 0:šido predstieraný útok 

3´ 7:0 soto-makikomi (dozadu) 

3´15´´ 0:šido vystúpenie 

3´45´´ 0:7 ouči-gari 

V zápase s top pretekárkou váhovej kategórie (svetová štvorka, víťazka GP GEO). 

Výborný, bojovný výkon, kde znova dodržiavala taktické pokyny a súperku hodila na 

pripravovanú techniku. Škoda zbrklého prístupu k záveru zápasu, kde ju súperka 

dovtedy vôbec neohrozila. Predklonila sa a vystrela ruky, namiesto aktívneho pohybu 

do strany. Veľká škoda dobrého výsledku. Vcelku však veľmi dobrý výkon. 

 

-90kg  Milan Randl (DUKLA B. Bystrica) – bez umiestnenia 

 (33) 1 x prehra 

1. – Grigoriev, RUS 

 0:šido pasivita 

 0:šido pasivita 

 0:5 seonage 

 0:5 seonage 



Od začiatku sa nevedel chytiť zápasu a po cca 30´´ bolo vidno úplnú vyčerpanosť. 

Veľmi zlý zápas. Budeme musieť zanalyzovať a prehodnotiť celý systém stravovania a 

doplnkov pred turnajom – normálne nie je možné podať takýto výkon, bez nejakého 

vonkajšieho vplyvu.  

 

   

Záver: 

Znova sme využívali neoficiálny hotel a pretekári odlietali vždy deň po súťaži. 

Najlepší výkon podala Komlóšiová, ktorá preukázala veľkú vôľu po víťazstve 

a bojovnosť. Škoda nezvládnutého záveru. 

 

 

V Banskej Bystrici, 3.4.2016                      Ján Gregor       


