Správa z GP Hague, NED
Názov akcie:
Termín:
Nominácia:

Tréner:

GP Hague, NED
15. – 18.11.2018
-66kg Matej Poliak
-90kg Peter Žilka
-81kg Filip Štancel
-100kg Matej Hajas
Ján Gregor

Výsledky:
-66 kg Matej Poliak (Slávia STU Bratislava – VŠC DUKLA) – bez umietnenia
(40)
1 x prehra
1. – Temelkov, BUL
0:šido
0:šido
3´25´´
0:7
soto-maki-komi
3´45´´
0:7
seo-nage
V zápase získaval prevahu v kumikate s mladým pretekárom (vysoký pravák).
V poslednej minúte ho súper chytil cez jednostranný úchop až za opasok a naskočil do
vysokého soto-maki-komi. Matej ho chcel dohnať ale nabehol si ešte na seo-nage.
-81 kg Filip Štancel (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – 9. miesto
(45)
1 x výhra, 1 x prehra
1. – Parlati, ITA
1´20´´
7:0
kontra ouči-gari
2´10´´
7:0
tamni-otoši
Súper je aktuálny juniorský majster sveta – vysoký pravák. Obaja mali dobré akcie
hneď v úvode. V tretej minúte Filip vystihol súperove nízke ouči-gari a dotlačil ho na
wazari. V zápätí kontroval súperov nástup na tani-otoši. Dobrý, sústredený výkon.
2. – Heijman, NED
15´´
0:10
deaši-harai
Hneď v úvode ho vychytal na opakované deaši-harai. Súper zápasil vo veľkej forme –
dostal sa do semifinále.

-90 kg Peter Žilka (Slávia STU Bratislava – VŠC DUKLA) – 3. miesto
(36)
4 x výhra, 1 x prehra
1. – Macedo, BRA
1´30´´
Šido:0
šido
1´49´´
10:0
uči-mata
Nikam sa neponáhľal a snažil sa urobiť si dobrý úchop. Dostal síce šido, ale mal zápas
pod kontrolou. Hneď na to dôraznou uči-matou súpera dotiahol na ipon. Bolo to
dôležité – hodiť na ipon takého dobrého súpera.

2. – Kuczera, POL
1´40´´
šido:šido
2´30´´
0:šido
predstieraný útok
3´50´´
7:0
kontra seonage
3´57´´
šido:0
vystúpenie
Ďalší dôležitý zápas – so súperom ešte nevyhral. Bol to vyrovnaný zápas a v závere mu
Peter vystihol nástup do seo-nage a získal wazari. Šiel koncentrovane, nedostával sa do
tlaku a odpovedal na súperove útoky.
3. – Smink, NED
14´´
10:0
uki-goši
Súper dovolil Petrovi svoj „netradičný“ úchop na telo a ten nezaváhal a dôrazným
nástupom ho dotlačil na rýchly ipon..
4. – Sherazadishvili, ESP
30´´
šido:0
predstieraný útok
1´40´´
Šido:0
2´
0:7
kontra ľavá uči-mata
3´
0:7
uči-mata
Súper vysoký pravák (aktuálny majster sveta) mu robil problémy hlavne úchopom za
pravý rukáv, čo nevedel Peter ubrániť a ani z toho zaútočiť.
5. – Nhabali, UKR
3´05´´
7:0
kontra kata-guruma
7:0
+ osaekomi – vykopnutie nohy
Výborný sústredený výkon. Dobre vystihol súperovu katagurumu a dôrazne pokračoval
v NW.
Na turnaji pôsobil sebavedomo, sústredene a hlavne nerobil zbytočné chyby alebo
experimenty. Porazil veľmi kvalitných súperov a získal veľa bodov do OH kvalifikácie.
Potvrdil dobrú formu od MS.
-100 kg Matej Hajas (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – bez umiestnenia
(33)
1 x prehra
1. – Ohat, HUN
38´´
0:10
sumi-gaeši
Po slabom pokuse o ľavé uki-goši ostal stáť na ľavo, čo súper hneď využil. Zranil si
pritom rameno.
Záver:
Vynikajúci výkon podal Žilka a dobre šiel Štancel v prvom zápase. Ostatné
zápasy boli zbytočne prehraté.
V Banskej Bystrici, 20.11.2018

Ján Gregor

