Správa z GP Zahreb, CRO
Názov akcie:
Termín:
Nominácia:

GP Zahreb, CRO
22.-25.9.2016
SZJ: Randl, Komlóšiová, Hajas, Gregor, ml. – tréner
NŠC: Žilka, Poliak

Výsledky:
-66 kg Matej Poliak (Slávia STU Bratislava) – bez umiestnenia
(38)
1 x prehra
1. – Burns, ESP
1´19´´
0:10
goši-žime
Prehral so súperom, s ktorým sa stretol minulý rok na ME 23, pričom priebeh zápasu
bol v podstate rovnaký. Dá sa povedať, že prehral na úchop (pravák) – súper si lepšie
dokázal podržať svoj úchop a to rozhodlo o jednom šide.
-63kg
Ivana Komlóšiová (AŠK Slávia Trnava) – bez umiestnenia
(28)
1 x prehra
1. – Shor, ISR
2´30´´
0:7
kontra kosoto-gari
3´45´´
0:šido
vystúpenie
Nebol som pri zápase, videl som len záznam. Ivana mala viacero dobrý nástupov do
tani-otoši a uči-maty avšak väčšinou z miesta. V 3 minúte pri pokuse o kosoto-gari
spadli obidve vedľa seba, Ivana sa to snažil aj dotočiť, avšak rozhodcovia dali akciu
ISR. Potom už ISR zápas kontrolovala.
-90 kg Peter Žilka (Slávia STU Bratislava) – 9. miesto
(20)
1 x výhra; 1 x prehra
1. – Burt, CAN
1´05´´
5:0
uči-mata
2´
šido:0
pasivita
4´50´´
7:0
Súpera sa snažil držať v pohybe, hneď po minúte dobrý nástup na uči-matu. Zápas mal
pod kontrolou.
2. – Stewart, GBR
55´´
šido:0
pasivita
4´
0:10
morote-seonage (pravá)
Podobne ako Poliak nestíhal v úchope – súper bol v úchope silnejší aj rýchlejší
(pravák). Bola tam veľká snaha, avšak súper mal prehľad a kontroloval ho, čo ukázal
v závere peknou seonage.
-100kg Milan Randl (DUKLA B. Bystrica) – 5. miesto
(18)
2 x výhra; 2 x prehra
1. – Romanyuk, UKR
1´20´´
10:0
kontra deaši-harai
Súper mal veľký rešpekt, Miňo ho predbiehal a bol podstatne rýchlejší.
2. – Bisultanov, RUS

2´
šido:0
pasívny úchop
3´
0:7
kontra kosoto-gari
4´
0:7
tai-otoši (ľavé)
V zápase s neskorším víťazom turnaja to bolo zo začiatku vyrovnané, s akciami na
obidvoch stranách. V 3´ súper začal získavať istotu a v závere 3´ súper vychytil
Milanov silný nástup na kosoto a stiahol ho pod seba. Bol to súper z „1. ligy“ váhovej
kategórie -100kg, ešte tam bolo vidno silové rezervy, avšak bol to Miňov v podstate
prvý turnaj.
3. – Kronberger, AUT
2´15´´
0:šido
pasivita
3´
10:0
osoto-gari
Predbiehal súpera a nedovolil mu zavrieť ho do silného úchopu. Pekne vystihol osotogari z malého kroku.
4. – Dvarby, SWE
GS: 2´27´´
0:7 seo-otoši
Pre Randla známy súper z 90-tky. Celý zápas bol vyrovnaný aj keď SWE mal
nebezpečnejšie útoky. Viackrát si ho dokázal zavrieť do dvoch rúk ale neodhodlal sa
k väčšiemu útoku – napr. osoto-gari. Miňo povolil až 3 minúte GS.
-100kg Matej Hajas (DUKLA B. Bystrica) – bez umiestnenia
(18)
1 x prehra
1. – Dvarby, SWE
2´10´´
šido:0
pasivita
2´30´´
0:7
kata-guruma za rukávy
0:7
+ osaekomi
Bil sa s ním vyrovnane, snažil sa vysporiadať so súperovým silným úchopom. V 3
minúte ho SWE prekvapil nástupom do kata-gurumy so zakročením nohy.
Záver:
Na oficiálnom hotely sme boli ubytovaný vždy len na jednu noc. V piatok po
súťaži som musel odcestovať na pohreb do RS a vrátil som sa v sobotu večer.
O Komlóšiovú sa postaral kolega z repre ČR – Libor Švec (ďakujem).
Naši mladší pretekári (Poliak, Žilka, Hajas) musia zabrať v tréningoch na silu
a rýchlosť v úchope. Silové parametre majú dobré, no musia to „pretaviť“ do juda. –tam
musia sústrediť svoju pozornosť a energiu.
Komlóšiová mala po príchode problémy s hrdlom a nádchou (začalo to ráno), po
súťaži už bola na tom dosť zle a po príchode na Slovensko sa musela celý týždeň liečiť.

V Banskej Bystrici, 10.10.2016

Ján Gregor

