
Správa z LSU Taipei, TPE 16.8.-26.8.2017 

 
Názov akcie: LSU Taipei, TPE 
Kategória: študenti VŠ 
Termín: 16.8.-26.8.2017 
Miesto: Taipei, TPE 
Tréneri: Péterová Alexandra 
Spôsob dopravy: na/z letiska mikrobusom, letecky 
Zameranie: Letná svetová univerziáda  
Zúčastnení: 

 meno   váha    oddiel    

1. Becík Martin  81 kg  JC VŠC Dukla BB 

2. Hegedus Dušan  90 kg  JC VŠC Dukla BB 

3. Hajas Matej  100kg  JC VŠC Dukla BB 

 

 
Program: 
16.8.2017, streda 
12:30  odchod z Bratislavy 
15:30  odlet z Viedne 
17.8.2017, štvrtok 
16:30  prílet do Taipei 
19:00  príchod do dediny, večera 
18.8.2017, piatok 
11:30-12:15 ľahší intenzívny tréning v posilňovni (v dedine) 
16:45-18:15 tréning judo (uchi komi, nage komi, randori) v tréningovej hale 
21:00  porada SAUŠ (v dedine) 
19.8.2017, sobota 
11:00  losovanie (v dedine) 
15:00  odchod na otvárací ceremoniál (Becík, Hegedus) 
18:00  beh 30´ (Hajas) 
23:30  príchod do dediny z otváracieho ceremoniálu 
20.8.2017, nedeľa 
7:30  váženie Hajas (v dedine) 
9:20  odchod do haly  
12:00  začiatok súťaže  
Váha do 100kg, 30 pretekárov 

Hajas – Heba Mhdghassan, SYR  10:0 
V prvom kole mu nenastúpil súper.  

Hajas – Ramic Hadis, BIH  0:7 
Súperi sa poznali veľmi dobre. Hajas mal dobré nástupy, no púšťal ruky a padal na brucho z toho. 
2:30 ho BIH zavrel zhora, čím bol Hajas v predklone aj hlavu mal zvesenú čo BIH využil a hodil tomoe 
nage 0:7. Potom to bol znova vyrovnaný zápas, minútu do konca začal Hajas dostávať súpera pod tlak 
a 0:40 dostáva shido BIH za pasivitu. Hajas išiel stále aktívne. 5 sekúnd do konca BIH dostáva druhé 
shido za sťahovanie. Na tretie si už dával pozor a vyhral na wazari. 
1x vyhral a 1x prehral, vypadol v druhom kole 
 
20:00  váženie Hegedus, Becík (súťažná hala) 
23:30!!! Príchod do dediny 
21.8.2017, pondelok 
9:20  odchod do haly  



12:00  začiatok súťaže 
Váha do 81kg, 38 pretekárov 
 Becík – Vidmar Janez, SLO  0:0 GS 10:0 
Tento zápas bol veľmi vyrovnaný. Pretekári sa dobre poznajú. Obidvaja mali dobré nástupy aj dobre 
blokovali súperove útoky. Najprv dostal shido Becík za pasivitu 3:07, menej nastupoval ako SLO. 
Potom dostal SLO za pasivitu 1:44, tu mal viac nástupov Becík. V zlatom skóre Becík na nič nečakal 
a už po 14 sekundách ukončil zápas, keď SLO hodil na ippon na kosoto gake.  
 Becík – Estalin Norvy, PHI  10:0 
V druhom zápase nastúpil asi o hlavu nižší PHI. Becík hneď z prvého úchopu prekvapil súpera a hodil 
3:49 sodecurikomi goshi na ippon. 
 Becík – Gotonoaga Gorin, MDA  0:10 
V treťom zápase nastúpil proti MDA, ktorý bol silnejší v úchope ako Becík. Ten si nevedel presadiť 
svoj úchop. Keď ho mal aj zavretého zhora tak nevedel nastúpiť. MDA ho 1:20 hodil na tomoe nage 
0:7, z čoho pracoval na zemi a 20 sekúnd do konca nasadil držanie, z čoho mu Becík ušiel 0:7, ale 
MDA ho potom dotlačil a udržal na ippon 0:10. MDA skončil nakoniec 5. 
    Rep.  Becík – Gutsche Robin, GER  0:10 
V tomto zápase sme vedeli, že GER robí techniku uchi mata, na čo si Becík dával pozor a úspešne sa 
ubránil. Nenastupoval však za čo dostal 2:44 shido za pasivitu. GER si chytil límec, potiahol Becíka 
a nastúpil na seoinage, čím prekvapil Becíka a  hodil 2:28 ippon.  
2x vyhral a 2x prehral, skončil celkovo na 9.mieste 
 
Váha do 90kg, 35 pretekárov 
 Hegedus – Erdenekhuu Munkhjargal, MGL 0:10 
Tento zápas som nevidela, bola som pri tatami s Becíkom (SLO). Prehral 45 sekúnd do konca na 
držanie.  
1x prehral, vypadol v prvom kole 
 
22.8.2017, utorok 
10:00-10:45 tréning v posilňovni, kimono (v dedine) 
13:00  odchod na výlet (múzeum, veža) 
17:30  príchod od dediny 
23.8.2017, streda 
9:20  odchod do haly  
12:00  začiatok súťaže 
Váha open category, 25 pretekárov 
 Hajas – Boldpurev Sugarjargal, MGL 0:10 
Proti Hajasovi nastúpil najťažší pretekár v open kategórii. Bol asi dva krát tak veľký ako Hajas. Hajas 
mal problém sa vytrhnúť, keď ho MGL zavrel zhora. Bolo vidieť, že MGL je silnejší. 3:20 dostáva shido 
Hajas za pasivitu. 2:43 znova Hajas shido, ale za vystupovanie. MGL ho držal v rukách. Potom 
kondične odchádzal a Hajas mal aj tri dobré nástupy na sotomaki komi, keď chýbalo málo, aby MGL 
padol aspoň na bok. 1:31 dostáva shido MGL za pasivitu a takisto aj 43 sekúnd do konca Hajas bol 
aktívnejší, no 33 sekúnd pred koncom vystúpil a dostal tretie shido 0:10.  
1x prehral, vypadol v prvom kole 
 
24.8.2017, štvrtok 
16:00-17:00 tréning v posilňovni (v dedine) 
25.8.2017, piatok 
  Odchod na letisko  
  Odlet z Taipei 
26.8.2017, sobota 
12:55  prílet do Viedne 
14:30  príchod do Bratislavy 



 
Záver:   

Na letisko do Viedne nás viezol odvoz, ktorý vybavil tréner Mezovský. Do Taipei sme leteli cez 
Dubaj, kde sme prestupovali. Strava aj let boli na veľmi dobrej úrovni. Po príchode do Taipei sme 
hodinu a pol čakali v autobuse na odchod do dediny. Po príchode sa nás hneď ujal SVK dobrovoľník 
a ukázal nám jedáleň, banku, poštu, oficiálne budovy, atď. Ubytovaní sme boli na bunke spolu 
s tenistami. Izby boli klimatizované. Strava bola vo veľkom stane asi 5 min. pešo od ubytovania. Fľaše 
s pitnou vodou boli k dispozícii v jedálni, ubytovni, športoviskách. Súťažná hala bola tak hodinu cesty 
autobusom od dediny. Tréningová hala tak polhodinu. Kvôli otváraciemu ceremoniálu sa vážili 
hmotnostné kategórie + a do 100kg a do 78kg v ten deň ráno. Ostatné kategórie večer pred tým. Po 
vážení v hale (Becík, Hegedus) sme čakali skoro dve hodiny na autobus do dediny, lebo tam bolo 
zrazu veľa športovcov a málo autobusov, tak sme čakali kým sa otočia a prídu znova. Toto organizátor 
nezvládol. Na otváracom ceremoniály boli len Becík a Hegedus, nakoľko sa na druhý deň bil Hajas a ja 
som musela ísť po kimoná, ktoré boli na našívaní nášiviek. 

Výkon pretekárov nebol najhorší. Každý sa snažil a bojoval až do konca. Najlepší výkon podal 
Becík, ktorý sa prvé dva zápasy bil naozaj dobre. V treťom narazil na lepšieho súpera, ale na toho GER 
mal. Škoda, že viac nenastupoval. Hajas mal v open kategórii smolu, no do 100kg mohol tiež poraziť 
BIH, keby bol skôr aktívnejší. Hegedusov zápas som nevidela, ale vraj sa bil celkom vyrovnane s MGL. 
Celkovo sa zúčastnilo 66 krajín sveta a cez 600 pretekárov a pretekárok.  

Celkovo to bolo dobré. Tie autobusy boli niekedy katastrofálne čo sa týka odchodov 
a príchodov. Hala bola veľká, tiež škoda, že tak ďaleko od dediny.  
 
 
 
 

V Bratislave 12.10.2017               Mgr. Péterová Alexandra 


