S p r á v a z 1. EH Baku - judo

Akcia
Termín a miesto
Tréneri
Zúčastnení

: 1. EH, ME
: 21.-29.2015 Baku (AZE)
: Marek Matuszek – tréner VŠC Dukla
: Milan Randl, Matúš Milichovský, Matej Hajas (všetci VŠC Dukla)

Matúš Milichovský zápasil v hmotnostnej kategórii – 81 kg, súťaž sa uskutočnila dňa 26.6.
Milichovský – Margiani (GEO)
1 minúta Matúš 1 x šido za pasivitu
2 minúta Matúš 2 x šido za pasivitu
3 minúta súper hádže harai goši – yuko
5 minúta súper šido za pasivitu, Matúš zaútočil technikou kosoto gake, hlavný rozhodca dal yuko,
ale o chvíľu ho zrušil, v závere Matúš zaútočil a súper hodil harai goši na yuko a nasadil osaekomi
a vyhráva na ippon.
Matúš mal ťažkého súpera, ktorý je 10 v renkingu IJF, Gruzínci sú špičkoví džudisti, podal veľmi
dobrý výkon, možno viac sebadôvery a mohol prekvapiť a súpera zdolať.
Milan Randl zápasil v hmotnostnej kategórii – 90 kg, súťaž sa uskutočnila dňa 27.6.
Randl – Bauza (LIE)
1 minúta obidvaja šido za paivitu
2 minúta Milan 2 x šido za pasivitu
3 minúta súper hadže deaši barai – wazari
4 minúta súper 2 x šido za pasivit
5 minúta súper hadže deaši barai – 2 x wazari
Milan mal súpera, ktorého veľmi dobre pozná, vo vzájomných zápasoch nad ním ešte nedokázal
zvíťaziť a vždy prehral rovnakou technikou, súper Milanovi nevyhovuje a on opäť nedokázal zmeniť
spôsob boja a súpera poraziť.
Matej Hajas zápasil v hmotnostnej kategórii – 100 kg, súťaž sa uskutočnila dňa 27.6.
Hajas – Wojcik (POL)
1 minúta Matej 1 x šido
2 minúta súper hadže kosoto gake – ippon
Matej mal súpera, ktorý je poraziteľný, pozná ho, zápasia spolu na spoločných sústredeniach.
Súper predbiehal Mateja v úchope, dostával ho do pasivity. Nášmu pretekárovi chýbala väčšia
bojovnosť a agresivita.
Záver:
1. EH v Baku boli pre náš šport zároveň ME. Pre účasť bolo treba splniť nominačné kritéria EJU. Na
bežných ME štartujú najlepší európski džudisti, ale niektoré krajiny si nominujú aj relatívne
slabších pretekárom. To sa teraz z dôvodu nominácie EJU nestalo a v každej kategórii štartovali

najlepší pretekári. Organizácia hier bola na veľmi vysokej úrovni, všetko fungovalo, autobusy
chodili načas, tréningové priestory boli dostatočne veľké, aby sa tam počas tréningu športovci
netlačili, ubytovanie aj strava tiež bez problémov. Vďaka patrí aj vedeniu slovenskej výpravy za
zabezpečenie počas celého pobytu.

Vypracoval: Marek Matuszek – tréner VŠC Dukla

