
Správa z ME Kazan, RUS 
 

Názov akcie: ME Kazan, RUS 

Termín: 23. – 31.3.2016 

Nominácia: Randl, Milichovský, Komlóšiová, Majorošová, Poliak, Žilka Gregor, 

ml. – tréner 

 

Výsledky: 

 

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

(33) 1 x prehra 

1. – Van Gansbeke, BEL  

1´20´´ 0:šido jednostranný úchop 

2´30´´ 0:7 kosoto-gari  

2´40´´ 0:7 kata-guruma 

Prvé 2 minúty zápasu boli vyrovnané s miernou prevahou Poliaka, avšak potom začal 

prechytávať ľavý úchop – najskôr skoro „uletel“ na kouči-gari a potom z prvého ľavého 

úchopu sa pokúsil o sumi-gaeši na pravo, ktoré však súper bezpečne ustál a chvat 

dokončil on. Matej bol na vystretých nohách, bez vychýlenia. Hneď na to nabehol 

súperovi na katagurumu. Stále chýba chvat, ktorým by sa presadil, resp. spôsob boja, 

ktorý by vnútil súperovi a tým ho prinútil urobiť chybu. Teoreticky a na tréningu vie 

hodiť hocičo, avšak na súťaži už príležitosť sama nepríde len tak ľahko. 

 

-57 kg Viktória Majorošová (Slávia STU Bratislava) – 9. miesto 

(27) 1 x výhra; 1 x prehra 

1. – Bozic, MNE  

19´´ 10:0 kosoto-gari 

2. – Roper, GER  

40´´ 0:5 kosoto-gari 

1´10´´ šido:0 pasivita 

2´10´´ 0:10 ouči-gari 

V prvom zápase pekne súperku rozhýbala a silným útokom hodila na ipon. V druhom so 

skúsenou veľmi kvalitnou pretekárkou to bol náročný zápas, kde mala v druhej minúte 

sľubný útok na kosotogari, avšak súperka ho ustála a na druhé kosoto už bola 

nachystaná – blokla ho a po chvíli „pretláčania sa“ Vikinu dotlačila na ouči-gari.  

 

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

(37) 1 x výhtra; 1 x prehra 

1. – Stsiashenka, BLR 

2´10´´ 5:0 tai-otoši 

 Šido:0  

 Šido:0 

So súperom ešte nevyhral, tu sa však bil uvoľnene, bez stresu a súper na neho neurobil 

nič. 

2. – Musil, CZE 

2´10´´ šido:šido 

3´10´´ šido:0 pasivita (?) 

3´50´´ 0:10 ouči-gari 



Absolútne vyrovnaný zápas, bez zbytočných chýb. Po inkasovaní šida však zrbklo začal 

nastupovať do techniky, ktorú so svojim zraneným kolenom nemohol utiahnuť – bolo to 

zbytočne unáhlené. 

Hodnotenie: Na GP Tbilisi si zranil koleno a odvtedy sa pripravoval „provizórne“. 

Paradoxne sa bil vyrovnane, bez chýb, ktoré zvyčajne robieva. Škoda unáhleného 

záveru s Musilom. 2.5. ide na artroskopiu kolena. 

 

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

(28) 1 x prehra 

1. – Puche, ESP 

2´10´´ šido:0  

3´ šido:0 pasivita 

3´40´´  

Súperka jej chytala ľavý rukáv s čím sa Ivana nevedela celý zápas vysporiadať. Záver 

prípravy Ivana neabsolvovala – počas VT B.Bystrica a Zakopane brala antibiotiká. 

 

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

 (35) 1 x výhra; 1 x prehra 

1. – Burns, GBR 

1´10´´ 0:šido pasivita 

1´42´´ 0:šido pasivita 

2´14´´ šido:šido 

2´58´´ 0:šido pasivita 

So súperom minulý rok prehral, avšak tu mu nedal šancu. Postrážil si svoj ľavý rukáv 

a aktívnym bojom o úchop ho jasne porazil. 

2. – Liparteliani, GEO 

35´´ šido:šido  

2´41´´ 0:šido pasivita 

2´55´´ 0:7 kata-guruma 

4:05´´ šido:0 pasivita 

4´12´´ 0:šido pasivita 

4´28´´ šido:0 pasivita 

Veľmi vyrovnaný zápas, kde Milan dva krát viedol na šidá a mal aj hodnotenú akciu na 

wazari (kouči-gari), ktorú vzápätí zrušili pretože GEO prevzal iniciatívu (sutemi-waza). 

Chýbalo skutočne málo. 

  

-90kg  Peter Žilka (Slávia STU Bratislava)  

 (35) 1 x prehra 

1. – Chamberlain, GBR 
9´´ 0:šido úchop za ruku 

48´´ šido:0 pasivita 

1´18´´ 0:5 

2´ 0:10 kouči-gari 

Na súpera nestačil hlavne nasadením v zápase; súper šiel agresívnejšie do úchopu a aj 

po fyzickej stránke tam bola prevaha. Peter musí zvýšiť obrátky v zápasoch na takejto 

úrovni.  

 

Záver: 

Vôbec nám nevyšiel záver prípravy, kedy sa najskôr v Tbilisi zranil Milichovský 

(koleno), Komlóšiová ochorela a na tréningu v BB pred odchodom do Zakopaného sa 



zranili Krišandová (obnovenie zranenia kolena – nakoniec na ME ani necestovala) 

a Randl si natiahol chrbtový sval a bol týždeň bez tréningu. Okrem nich sa na tom 

tréningu zranili Hegedus (lakeť) a Štancel (podvrtnutie kolena)... 

Čo sa týka samotných výkonov, je vidno podstatný rozdiel medzi turnajmi 

Európskeho pohára a svetovým pohárom, resp. vrcholným podujatím ako je ME. Do 

budúcna budeme musieť pretekárov, od ktorých očakávame v budúcnosti výsledky 

orientovať na turnaje SP a EP zaraďovať ako doplnkové, nie hlavné kde plnia 

nominačné kritériá. 

Najlepší výkon podal Randl, ktorý dokázal urobiť vyrovnaný zápas so svetovou 

jednotkou a s troškou šťastia ho mohol aj vyhrať. Sympatický výkon podala aj 

Majorošová. Milichovský sa bil napriek zraneniu dobre a škoda nevyužitej pohody, 

v ktorej bol – avšak o jeho štarte sme rozhodli prakticky až v pondelok pred odchodom 

(zranenie je naozaj vážne). 

 

 

V Banskej Bystrici, 2.5.2016                      Ján Gregor       


