
Správa z GP Cancun, MEX 
 

Názov akcie: GP Cancun, MEX 

Termín: 10. – 16.10.2018 

Nominácia:  

 -66kg Matej Poliak  

 -90kg Peter Žilka  

 -90kg Milan Randl 

 -100kg Matej Hajas 

 -57kg Viktória Majrošová  

Tréner: Ján Gregor 

  

Výsledky: 

 

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

(27)  1 x výhra, 1 x prehra  

1. – Padilla, MEX 

1´25´´ 10:0 sankaku 

Postrážila si aktívny súperkin úvod zápasu a pekne naliezla zospodu do sankaku 

a súperka to vzdala. 

 

2. – Borowska, POL 

11´´ šido:0 jednostranný úchop 

1´25´´ šido:0 jednostranný úchop 

3´30´´ 0:7 seo-nage 

4´ 0:7 seo-nage 

Dva krát rovnaká chyba na začiatku zápasu, kedy ostala visieť v jednostrannom úchope 

bez pohybu – vytvorila si tak na seba zbytočný tlak. V závere jej už dochádzali sily po 

náročnom boji o úchop prakticky celý zápas. V zápase bojovala ale také zbytočné chyby  

na tejto úrovni stoja veľa síl a ťažko sa doháňajú. 

 

-66 kg Matej Poliak (Slávia STU Bratislava – VŠC DUKLA) – 5. miesto 

(29)  3 x výhra, 2 x prehra  

1. – Patino Villagra, PER 

3´ 7:0 podtočenie 

V zápase sa vytrápil – evidentne nechcel urobiť chybu ako na MS a stálo ho to veľa síl. 

Zápas bol vyrovnaný aj keď asi na začiatku druhej minúty mal dobrý útok na tai-otoši, 

ktorý však rozhodcovia neohodnotili (určite to bolo viac wazari ako to podtočenie). 

Bolo to kŕčovité ale víťazstvo sa počíta.  

 

2. – Solis, CUB 

35´´ 0:šido jednostranný úchop 

2´20´´ šido:0 pasivita 

2´45´´ 7:0 osoto-gari 

Výborný výkon: V druhom zápase si bol Matej už sebaistý a bol to úplne iný prejav. Na 

začiatku súperovi podržal ruku v jednostrannom úchope a získal šido. Stále sa snažil 

o agresívnu kumikatu ale fyzicky veľmi dobre disponovaný súper ho začínal predbiehať 

v nástupoch (hlavne níza seo-nage) a získal šido. Hneď na to ho Maťo zavrel zvrchu 

a nastúpil na dôrazné osoto-gari a získla wazari. Ďalej súpera& dobre kontroloval 

a nedovolil mu vyvinúť väčší tlak. 



3. – Grigoryan, RUS 

1´30´´ šido:0 pasivita 

3´20´´ 7:0 sode-c-k-goši 

Súper – neskorší víťaz -  si ho držal od tela celý zápas aktívnou kumikatou. Maťovi sa 

nedarilo ho dostať do poriadneho úchopu. V 3´20´´ súper predviedol parádne sode 

a potom to kontroloval do konca. Nebol to zlý zápas – bolo vidno rešpekt súpera ale 

nevedel ho dostať pod tlak a ťažiť z toho. 

 

4. – Crisostomo, POR 

1´10´´ šido:šido  

2´10´´ 7:0 ľavá uči-mata 

3´20´´ 7:0 ouči-gari 

V repasáži proti nepríjemnému Portugalcovi predviedol sebavedomý výkon, kde po 

počiatočnom „oťukávaní“ zblokoval súperov nástup na kata-gurumu a dôrazne ho 

dotlačil na zem na wazari. Za cca 30´´ znova zblokoval súperov nástup a krásne hodil 

sumi-gaeši ale rozhodcovia to hodnotili ako pretočenú akciu. 3´20´´ si pekne chytil 

súpera do dvoch rúk a hodil ouči-gari. 

 

5. – Chibana, BRA 

 0:10 uči-mata 

Zápas s veľmi skúseným pretekárom mal rovnaký priebeh ako v zápas o 3. miesto na 

GP Tbilisi, GEO 2017, kde sa spolu stretli. Matej sa prechytil na ľavo zvrchu a ostal 

stáť, čo súper hneď využil a podbehol ho. 

 

Som rád, že sa Poliak chytil a hlavne dokázal poraziť dobrých súperov. Veľkým 

pozitívom je, že dokázal hodiť zo svojich nástupov! 

 

 

-90 kg Milan Randl (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – bez umiestnenia 

(27)  1 x prehra  

1. – Grossklaus, SUI  

1´20´´ 0:šido pasivita 

2´10´´ 0:šido pasivita 

3´59´´ 0:10 kata-guruma 

Celý zápas mal úplne pod kontrolou, súperove nástupy ho vôbec neohrozili – bolo 

vidno Milanovu fyzickú prevahu. 5´´ do konca bolo žime a Miňo vôbec nezachytil 

súperov nástup na kata-gurumu, kedy ostal stáť jednou rukou bokom k súperovi. 

 

 

-90 kg Peter Žilka (Slávia STU Bratislava – VŠC DUKLA) – 7. miesto 

(27)  2 x výhra, 2 x prehra  

1. – Minchin, ARM  

25´´ 7:0 roztočená uči-mata 

 Šido:šido 

 Šido:šido 

3´15´´ 10:0 uki-goši  

Pekný sebavedomý výkon. Nevidel som celý zápas, keďže sa bili naraz s Randlom. 

V závere hodil parádny hod. 

 

2. – Brown, USA  



1´07´´ 0:šido  pištolový úchop 

2´50´´ šido:šido  

GS: 5´´ 10:0  ouči-gari 

Súper sa nechcel biť a myslím, že ho mohli kľudne vyhodiť na tretie šido už skôr. V GS 

Peter hneď rozhodol dôrazným ouči-gari na telo. 

 

3. – Silva Morales, CUB 

1´45´´ šido:0 pasivita 

3´55´´ 7:00:7 kontra uči-mata 

V zápase s vicemajstrom sveta vôbec neťahal Peter za kratší koniec. Chvíľku sa síce 

dostal pod tlak v silnom úchope a dostal šido, avšak mal viacero výborných nástupov, 

ktoré súper len tesne zblokoval. Škoda, že v závere zápasu zariskoval roztočenou uči-

matou, na čo sa súper nedal prekvapiť. Viac mu nesedeli nástupy na telo. 

 

4. – Elias, LBN 

1´30´´ šido:šido  

1´45´´ šido:0 pasivita 

 0:7 kouči-gari ??? 

Veľmi nepríjemný skúsený súper, s ktorým sa stretol na MS 2017. Bol to veľmi náročný 

zápas a dovolím si tvrdiť, že v ňom rozhodli rozhodcovia – súper urobil ľavé kouči-gari, 

ktoré chcel Peter neúspešne kontrovať avšak pretočil sa pritom úplne na brucho – vidno 

to aj na zázname. Mrzí ma hlavne, že výrok rozhodkyne (mohlo sa jej to zdať 

v rýchlosti) potvrdili aj video rozhodcovia, pričom nikto okrem nich to nevidel ani 

v opakovaných záberoch. 

 

Celkovo to bol veľmi dobrý výkon a škoda nezaslúženého konca zápasu v repasáži. 

Myslím, že je lepšie keď o víťazovi rozhodnú pretekári a nie snaha o zlepšenie štatistík. 

 

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

(26)  1 x prehra  

1. – Herbst, GER  

50´´ 0:7 ouči-gari 

1´20´´ 0:šido vystúpenie 

3´25´´ 0:7 uči-mata 

Padol si dva krát, keď si vybojoval úchop a ostal stáť. Výkon bez sebavedomia. Stred 

zápasu bol dobrý no bolo to málo na túto úroveň. 

 

 

Záver: 

 Na turnaji sme boli v rámci programu IJF support – platili nám všetky 

náklady. Som rád, že sa „vrátil“ Poliak po nevydarenom MS a hlavne že zapísal výhry 

s dobrými súpermi pre neho netradičným spôsobom. Výborný výkon podal tiež Žilka, 

ktorý si zaslúžil ísť ďalej. Škoda dobrej formy Randla, ktorý prehral zápas v poslednej 

sekunde. 

 

V Banskej Bystrici, 18.10.2018                      Ján Gregor       


