
Správa z MS Baku, AZE 
 

Názov akcie: MS Baku, AZE 

Termín: 17. – 24.9.2018 

Nominácia:  

 -66kg Matej Poliak  

 -81kg Filip Štancel 

 -90kg Peter Žilka  

 -90kg Milan Randl 

 -100kg Matej Hajas 

 -57kg Viktória Majrošová  

Tréner: Ján Gregor 

  

Výsledky: 

-57 kg Viktória Majorošová (Slávia STU Bratislava – NŠC) – bez umiestnenia 

(42)  1 x prehra  

1. – Ropper, PAN 

1´03´´ 0:10 kosoto-gari 

Veľmi skúsená pretekárka si ju od začiatku zatvárala do silného pravého úchopu, 

v ktorom sa Vikina nevedela hýbať. V 1´ju z takého úchopu hodila na kosoto. 

 

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

(75)  1 x prehra  

1. – Loforte, MOZ 

46´´ 0:šido pasivita 

1´ 7:0 kata-guruma 

1´19´´ 0:10 ura-nage 

Zápas začal dobre. Fyzicky veľmi dobre disponovaného pretekára sa snažil dostávať do 

pohybu, získal šido a následne hodil wazari po dôraznej kata-gurume. Vzápätí sa dostali 

na telo a Maťo sa chcel narovnať, čo súper vystihol a hodil na ipon. 

 

-81 kg Filip Štancel (MŠK Vranov nad Topľou) – 17. Miesto (1. kolo voľné) 

(65)  1 x výhra, 1 x prehra  

1. – Guillen Vargas, CRC  

14´´ 0:šido  

1´26´´ 7:0  

2´10´´ 0:šido pasivita 

3´46´´ 7:0 ouči-gari 

Musel si dávať veľký pozor na zranené rameno – bil sa prakticky jednou rukou. Zápas 

však kontroloval – v závere sa však neudržal a chcel súpera hodiť (ouči-gari) – padol 

pritom na rameno. 

2. – Casse, BEL  

1´17´´ 0:šido  

2´09´´ 0:šido  

3´ 0:10 

Nebol to zlý zápas na to, že už nemohol rukou nič urobiť. Na takomto fóre sa žiaľ takto 

nedá vyhrávať. Celkovo však podal dobrý výkon.  

 

 



-90 kg Milan Randl (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – 17. miesto (1. kolo 

voľné) 

(75)  1 x výhra, 1 x prehra  

1. – Duda, LAT  

51´´ šido:0 pasivita 

2´23´´ 10:0 sasai-c-k-aši 

Súper Miňa predbiehal v rýchlej kumikate a nástupoch, aj keď mal Milan dôraznejšie 

útoky. Po polovici zápasu ho skúsene vychytal a sasai. 

2. – Mungai, ITA  

2´ 0:7  

V polovici zápasu súper hodil Miňa na joko-tomoe-nage a nedovolil mu ohroziť ho ani 

dostať pod tlak trestami, napriek veľkej Milanovej snahe. 

Na turnaji sa necítil dobre (mal najhorší výsledok na meraní MySasy vôbec). Bolo 

vidno, že sa nebije v takej pohode ako napr. na GP Zahreb. 

 

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

(75)  2 x výhra, 1 x prehra  

1. – Shreshta, NEP  

36´´ 10:0 osaekomi 

Nenechal nič na náhodu a rozhodol hneď v NW – prechod do ude-h-ž-gatame. 

2. – Fiorentino, DOM  

2´37´´ 10:0 

Zápas s pohyblivým súperom - ľavák (2. miesto MSJ), ktorý vyradil Klammerta. Držal 

si Petra na dištanc a z toho sa snažil útočiť. V polovici zápasu si Peter chytil úchop pod 

rameno a okamžite nastúpil na uki-goši – ipon. 

3. – Ustopyriyon, TJK  

1´38´´ 0:7 kontra sode-c-k-goši 

3´37´´ 0:šido pasivita 

Zápas začali obaja zostra s agresívnou kumikatou. Peter sa dostal do silného pravého 

úchopu, z čoho sa chcel dostať ľavým nízkym sode ale súper to ukontroloval a hodil 

prísne wazari. Napriek snahe súper zápas kontroloval výbornou kumikatou. Najväčší 

problém robil Petrovi úchop za rukáv jeho pravej ruky.  

 

-100 kg Matej Hajas (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – bez umiestnenia 

(54)  1 x prehra  

1. – Wolf, JPN  

15´ 0:šido predstieraný útok 

1´15´´ šido:0 podvliekanie hlavy 

2´20´´ šido:0 predstieraný útok 

2´53´´ 0:10 uči-mata 

Dobré nasadenie s aktuálnym majstrom sveta. Snažil sa ho napádať, dostať pod seba. 

Ešte treba potrénovať na takýchto súperov. 

 

Záver: 

 Najlepší výkon podal Žilka, ktorému chýbal kúsok od lepšieho výsledku. 

Škoda slabšieho dňa Randla a nešťastnej prehry Poliaka, ktorí mohli dosiahnuť lepšie 

výsledky. Štancel a Hajas podali výkon ako boli na okolnosti schopní (Štancel zranenie, 

Hajas vylosovanie). 

 

V Banskej Bystrici, 29.9.2018                      Ján Gregor       


