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S p r á v a    z    M a j s t r o v s t i e v    s v e t a 

 

 
- názov  : Majstrovstvá sveta mužov a žen 
- dátum a miesto : 26.-30.8.2013, Rio de Janeiro (BRA) 
- zúčastnený  : Milan Randl 
- výsledky : 
90 kg – Randl  - Iliadis (GRE) 0 : 10  bez umiestnenia 

/62/ 
 
Hodnotenie : 
Po OH v Londýne sa Miňo po roku znovu stretol s Grékom. Tentoraz začal lepšie, nebol 
statický, v 1,35 min dostali obaja ŠIDO za vyhýbanie sa úchopu, v 2,30 min Miňo zaútočil 
ko-soto-gake ale nemal dobre chytený úchop pošmykol sa a padol na chrbát s tým, že Iliadis 
padol naňho. Rozhodca na tatami, ja ale aj grécky tréner sme akciu posúdili, že Miňo nepadol 
súperovým pričinením. Ja aj tréner Iliadisa sme dávali pokyny do ďalšieho zápasu. Na pokyn 
komisie zápas nepokračoval, rozhodnutím p. Barkosa, predsedu komisie rozhodcov IJF, 
Iliadis vyhral na IPON. Pri odchode od tatami zbehol dole za mnou p. Barkos aby som sa išiel 
pozrieť na záznam. Záznam ukázal, že síce Iliadis bol „vo vzduchu“ ale tesne pred dopadom 
sa postavil pravou nohou na tatami a tak uznali, že Miňa dotlačil rukami.  
Miňo sa uponáhlal s útokom, keďže ko-soto-gake je kontaktný chvat a Iliadis „je tam doma“, 
práveže taktika bola aby bol stále aktívny, v pohybe a nedal sa pritiahnuť Iliadisom dvoma 
rukami. 
Iliadis o postup do finále prehral s Gonzalezom (CUB) – neskorším víťazom a o tretie miesto 
vyhral nad  Dvarbym (SWE), ktorý tiež zaútočil na Iliadisa technikou ko-soto-gake no 
neuspel, Iliadis ho kontroval na IPON. 
 
Záver: 
Ubytovaní sme boli v hoteli „C“ kategórie, raňajky a večere boli na hoteli, obedy na hale. 
Strava bola na dobrej úrovni. Doprava do hlavného hotela na akreditáciu, losovanie oficiálne 
váženie a do haly chodila podľa rozpisu. Problémom boli poobedňajšie a večerné presuny, 
kedy trvala dvojnásobok času pre preplnené ulice. Z oficiálneho váženie po pol hodinovom 
čakaní na autobus sme spolu s Estóncami išli na náš hotel taxíkom. Aj doprava z a na letisko 
bola zabezpečená. Hala kde prebiehali zápasy bola až príliš veľká, diváci vo väčšom počte 
chodili len na finálové bloky. V prvé dni v nej bolo chladno, organizátori to preháňali 
s klimatizáciou, potom ju vypli. 
 
 
 
Vypracoval : Rastislav Mezovský, tréner mužov a žien 
 


