
Vyhodnotenie GS Baku 5.-9.5. 2016 

Tréneri : Matuszek (SZJ) 

Pretekári : Randl (SZJ), Komlóšiová (SZJ) 

Do Baku sme odlietali všetci traja 5.5. 2016, návrat bol plánovaný na 2 skupiny. Ivana mala letieť 8.5. 

ale po úraze, ktorý sa jej stal počas súťaže nebolo vhodné, aby cestovala sama a z toho dôvodu sme 

zmenili let o deň neskôr, aby sme leteli všetci spolu. Odlet bol 9.5. o 2:30 hod. Letenky boli na 

náklady SZJ a pobytové náklady boli hradené z IJF. 

- 63 kg Komlóšiová 

1.zápas : Iva nastúpila proti Watanabe (PHI)  ktorú porazila na GS Abu Dhabi. Aj teraz začala dobre, 

ale pri svojom druhom útoku goši guruma padla na hlavu a chvíľu ostala otrasená, súperka hneď nato 

hodila tani otoši na juko. Iva útočila na súperku stále iba chvatom goši guruma,alebo uči mata. Pred 

koncom zápasu padla na harai goši na druhé juko. Až po skončení zápasu som sa dozvedel, že Iva si 

vôbec nepamätá priebeh zápasu a mňa aj čas začala vnímať až 15 sekúnd pred koncom. Po zápase 

bola ošetrená lekárom a odoslaná na ďalšie vyšetrenie do nemocnice. Tam jej spravili CT a potvrdili 

silný otras mozgu. 

-90 kg Randl 

1.zápas : Miňo nastúpil proti Hildebrantovi (GER) s ktorým sa stretol 10.7.2011 v Purto la Cruz, kde 

Randl zvíťazil. Začal veľmi zle a hneď z prvého súperovho nástupu si padol na ko uči gari na wazari. 

V zápase pokračoval rovnakým spôsobom úchopu, bez pohybu a z druhého súperovho útoku na ko 

uči gari opäť padol na wazari. Neviem, či to nebolo dôležitosťou týchto pretekov, ale Miňo podal 

najhorší výkon aký som u neho videl, bil sa netakticky, bojazlivo, bez pohybu a ani po prvej súperovej 

akcii to nedokázal zmeniť. 

Iva po úraze nebude môcť štartovať ani na GP Almaty a prišla tak aj o teoretickú šancu dostať sa na 

OH. Miňo potreboval vybojovať aspoň 7.miesto, alebo aby niektorý jeho súperi zabodovali a uvoľnili 

kvótu v jeho hmotnostnej kategórii. To sa nepodarilo a pred posledným kvalifikačným turnajom je 

zatiaľ na nepostupovom mieste.  

Vypracoval : Marek Matuszek – tréner VŠC Dukla Banská Bystrica 

 


