Slovenský zväz judo , Junácka 6 , 832 80 Bratislava

Správa MSJ Ljubljana (SLO)
Správa trénera: Ján Gregor, ml.
Názov a miesto: MSJ Ljubljana, SLO
Dátum
: 22.-24.10.2013
Zúčastnení
:
Tréneri: Ján Gregor, Jozef Krnáč, Rastislav Mezovský
SZJ-jun: Štancel, Poliak, Hajas, Žilka, Szakács, Krišandová,
Ospravedlnení: Jakubcová (zranenie)

Hodnotenie a výsledky:
-66kg Matej Poliak ((Mladosť Žilina, ZCPM-BA) – bez umiestnenia
(62) 1 x prehra
1. Ghazaryan
1´20´´1
0:7
Sumi gaeši
0:10
(ARM)
5:0
Deaši harai
3´15´´
0:7
Kouči gari
Maťo nezvládol súťaž a nepodal dobrý výkon; síce nepríjemný vysoký súper, ale sám sa
neporazí;
-52kg Andrea Krišandová (MŠK Vranov n.T., ZCPM-BA) – bez umiestnenia
(41) 1 x prehra
1. Zhou (CHN)
30´´
0:7
Osoto gari
0:7
3´22´´ Š:0
Jednostranný úchop
Súperka ju prekvapila na začiatku zápasu osotogari; Andrea sa snažila súperku napádať no tá
ju kontrolovala v úchope; bolo vidno veľkú snahu ale prejavili sa veľké výpadky z tréningov
kvôli zraneniam;
-81kg Peter Žilka (Sokol Vrútky, ZCPM-BA) – bez umiestnenia
(51) 1 x prehra
1. Stewart (GBR)
0:7
Seonage
0:10
0:7
učimata
V závere prípravy mal zranenie členka (netrénoval ešte na VT Zahreb); nemohol ťažiť so
svojej stability, na čo doplatil s pohyblivým súperom v 1. kole
-81kg Filip Štancel (DUKLA BB) – 9. miesto
(51) 2 x výhra; 1 x prehra
1. Burt (CAN)
30´´
5:0
Hiza guruma
5:0
1´10´´ 0:š
Pasivita
2´30´´ Š:0
Pasivita
3´10´´ Š:0
Pasivita
Vytrápený zápas, kde šiel na doraz aj keď v prvej polovici mal výrazne navrch; bolo vidno, že
sa musí rozdýchať po chorobe
2. Beljic (CRO)
20´´
0:š
Vystúpenie
10:0
1
´0:š
Vystúpenie

1´50´´ Š:š
2´30´´ 7:0
„Dotlačenie“ po učimate
2´45´´ 7:0
Učimata
Výrazná prevaha nad súperom, s ktorým v minulom roku prehral
3. Dedeic (MNE)
40´´
0:š
Pasivita
0:10
1´15´´ 7:0
Kataguruma
5:0
+ osaekomi
2´15´´ Š:0
Pasivita
3´30´´ 0:10 Osotogari
Znova výrazná prevaha do polovice zápasu; veľké nástupy a tlak na súpera; ešte v poslednej
minúte dokázal súpera ohroziť, potom sa „opustil“
Na MSJ cestoval chorý – utorok, stredu len ležal, medzi zápasmi si musel dávať kvapky do
nosa aj Bioparox do hrdla; bol dobre pripravený ale od polovice zápasov bolo vidno následky
choroby – aj dynamika nástupov nebol až taká ako v závere prípravy; prehru mu však
vyčítam, pretože podobné „opustenie sa“ urobil nie prvý krát!
-90kg Matej Hajas (DUKLA Banská Bystrica) – bez umiestnenia
(40) 1 x výhra; 1 x prehra
1. Gilkarov (USA)
40´´
0:š
Pasivita
10:0
2´
0:š
Pasivita
2´30´´ 5:0
Soto makikomi
7:0
Sumigaeši
5:0
Osaekomi
7:0
Podtočenie
Snažil sa urobiť tlak na súpera od začiatku; dobré nástupy
2. Silva (BRA)
42´´
0:10 Seonage
0:10
Ustráchaný prejav, bez sebavedomia; znova padol na seonage z predklonu
Po vyhratom zápase na 2 šidá, 2 juká a 2 wazari by mal byť ďalší zápas sebavedomejší;
nepúšťať svoj úchop, len preto, že sa súper mykne;
-90kg Arpád Szakács (AŠK Slávia Trnava) – bez umiestnenia
(40) 1 x výhra; 1 x prehra
1. Safaviyev (IRA)
30´´
7:0
Sode c.k. goši na kolená
10:0
0:5
Soto makikomi
1´50´´ 10:0 Sankaku
Dobrý zápas s nepríjemným vysokým súperom; dobrá práca v newaze
Gviniashwili
1´10´´ 0:š
Pasivita
0:10
(GEO)
1´35´´ 0:10 Goši guruma
Zápas s majstrom Európy a aj sveta; zo začiatku si držal súpera od seba, predbiehal ho
v úchope aj v nástupoch a bolo vidno, že mu to nevyhovuje; potom si však chytil svoj úchop
a zápas ukončil;
Doplatil na zlý los, keď sa stretol v druhom kole s neskorším víťazom; ťažko tu niečo vyčítať
– Gruzínec je momentálne lepší.
Záver:
Príprava na MSJ prebehla podľa plánu, bolo vidno dobrú formu u všetkých pretekárov
– trošku „dozreli“ po MEJ. Samozrejme okrem Žilku, ktorý si na tréningu 3 týždne pred MSJ

podvrtol členok. Taktiež Szakács musel pre problémy s chrbtom vynechať VT BB a aj VT
Ljubljana. Veľmi dobrú formu ukazoval Poliak, ktorý však MSJ nezvládol psychicky aj keď
absolvoval asi najviac vrcholných podujatí. Rovnako sa Štancel konečne dopracoval
k požadovanej forme a na posledných sústredeniach podával vynikajúce výkony. Mal smolu,
keď v nedeľu pred MSJ ochorel a liečil sa ešte aj v SLO a ešte do toho musel zhadzovať.
Ukázalo sa to v neskorších fázach zápasov, hlavne v poslednom kde sa úplne opustil a aj
napriek vysokému vedeniu prehral. Je to veľká škoda, pretože by sa dostal do poslednej
osmičky kde by sa stretol s nemeckým reprezentantom, ktorého už porazil. Krišandová, tak
ako som už písal doplatila na svoje zdravotné problémy a veľké tréningové výpadky prakticky
počas celého juniorského obdobia. Aj napriek tomu však prevyšuje u nás takmer všetky
dievčatá aj svojou vôľou.

V Banskej Bystrici, dňa 29.10.2013

Ján Gregor

