Slovenský zväz j u d o, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Správa
- názov
- dátum a miesto
- zúčastnení

Výsledky:
63 kg – Komlóšiová
/21/
81 kg – Milichovský
/40/
- Benkóczky
90 kg – Randl
/36/

z Majstrovstiev

Európy

: Majstrovstvá Európy mužov a žien
: 25.-27.4.2013, Budapešť (HUN)
: Ivana Komlóšiová, Milan Randl – obaja na náklady SZJ
Matúš Milichovský, Marián Benkóczky – obaja na náklady
Dukly Banská Bystrica
pretekárov Dukly BB„kaučovali“ tréneri Matuszek a Gregor ml.
- Drexler (AUT)

0:0a0:5

- Ott (AUT)
- Ovchinnikovs (LAT)
- Tsiklauri (GEO)
- Dvarby (SWE)
- Facente (ITA)

10 : 0
0 : 10
bez umiestnenia
7 : 7 a 0 : 10 bez umiestnenia
1:0
0 : 10
16. miesto

bez umiestnenia

Hodnotenie :
Komlóšiová – v 1,30 min súperka za pasivitu ŠIDO a v 2,30 za jednostranný úchop
2x ŠIDO, potom prevzala iniciatívu a Ivana bola 2x napomínaná ŠIDO
(3,32 a 4,10 min) zápas skončil nerozhodne, nasledovalo Golden Skor
kde súperka v 23 sek sumi-gaeši YUKO, 0:5
Škoda druhého ŠIDA 50 sek pred koncom riadneho času, Ivana si neustrážila
vedenie, tiež v GS nemala šťastie, pretože mala dobrý nástup na ura-nage
súperka už bola „vo vzduchu“, tesne pred dopadom ju pustila a tá dopadla na
brucho.
Milichovský – 1. zápas v 40 sek Matúš pasívny ŠIDO, v 1,15 min súper nástup do o-uči-gari
a okamžite chytil nohu Matúša – hansoku-make, 10:0
2. zápas v 1,20 min Matúš za vystúpenie ŠIDO, v 1,37 min Matúš nedôrazný
nástup do uči-mata súper kontra podtočením YUKO a v 3,45 min joko-šiho-gatame IPON, 0:10
Matúšovi v oboch zápasoch chýbala agresivita v úchope, bol statický,
prenechával aktivitu súperom.
Benkóczky - zápas sa vyvíjal zaujímavo: v úvode obaja ŠIDO, potom súper 2x ŠIDO,
nato Marián pasívny 2x ŠIDO a v 2,40 min za predstieraný útok Marián
3x ŠIDO, potom súper za vystúpenie 3x ŠIDO, 45 sek pred koncom Marián
joko-guruma W-ari, no súper 8 sek pred koncom ko-soto-gari W-ari, keďže
zápas skončil nerozhodne nasledovalo GS, kde v 5 sek súper harai-goši IPON,
0:10.
Marián v druhej polovici zápasu „odišiel“, robil chyby, hodil sa do kolien a
pritom súper nešiel do nástupu...Neudržal vedenie, ako keby sa zľakol, že
môže vyhrať. Naschvál som detailne opísal priebeh zápasu.
Randl
- Miňo bol v rámci losovania nasadený ako piaty (v IJF rank liste bol pred ME
na 13. mieste) čo mu zaručovalo, že sa v prvom zápase nestretne s tými
najlepšími.
1. zápas bol súper za pasivitu napomínaný 2x ŠIDO (2,10 a 3,10 min), 1:0

2. zápas v 1,19 min Miňo pasívny ŠIDO a v 1,02 min za vystúpenie 2x ŠIDO,
v 2,35 min súper o-soto-gari YUKO a v 3,25 min o-uči-gari IPON, 0:10
Miňo v oboch zápasoch nedokázal urobiť dôrazný nástup, so švédskym
pretekárom predtým vyhral na IPON na SP Varšava. V druhom zápase sa Miňo
nevedel presadiť v úchope, bol statický.
Záver :
Na ME sme cestovali po skupinách keďže Budapešť je blízko, nebolo treba sa aklimatizovať.
Ja som pricestoval v stredu na akreditáciu a losovanie, ostatní vždy deň pred svojimi zápasmi.
Hotel v ktorom sme boli ubytovaní bol od haly peši 3 min. Ubytovanie bolo so stravou, čo
bolo výhodné, lebo pretekári sa po vážení mohli navečerať.
Najviac som očakával od Miňa, keby vyhral nad Talianom bol by medzi poslednými ôsmimi,
pritom tento pretekár nie je v Taliansku „jednotka“ do 90 kg. V oboch zápasoch sa nevedel
„naštartovať“. Ivana podala solídny výkon, ale nad Rakúšankou mal vedenie na dve šidá
udržať. Matúš a Marián štartovali na náklady Dukly BB, keďže predtým na kvalifikačných
turnajoch nepresvedčili a svojimi výkonmi nepresvedčili ani na Majstrovstvách Európy.

Vypracoval: Rastislav Mezovský, tréner mužov a žien

