Správa z EC Belehrad, SRB
Názov akcie:
EC Belehrad, SRB
Termín:
7.-9.10.2016
Tréner:
Ján Gregor
Pretekári:
Viktória Majorošová (SZJ), Matej Hajas (SZJ), Dušan Hegedus (VŠC)
Výsledky:
-57 kg
(28)

Viktória Majorošová (Slávia STU Bratislava) – 3. miesto
4 x výhra; 1 x prehra

1. – Balogh, HUN
1´20´´
7:0
kosoto-gari
7:0
+ osaekomi
So súperkou mala pozitívnu bilanciu a dobre ju poznala. Nedovolila jej ohroziť ju
a pekným pohybom jej narúšala stabilitu. Z pohybu urobila aj víťazné kosoto
s prechodom do osaekomi.
2. – Kajzer, SLO
1´30´´
0:7
uči-mata
0:7
+ osaekomi
Slabší zápas s veľmi bojovnou mladou pretekárkou (ročník 2000). Súperka naskakovala
na ľavý úchop s následným ouči-gari, alebo soto-maki-komi. Niekoľko súperkiných
nástupoch ustála, avšak pri poslednom sa snažila v súpekynom nástupe prechytiť ľavú
ruku za krk a nástup neustála.
3. – Van de Meeberg, NED
1´25´´
0:šido
pasivita
2´
7:0
podtočenie soto-maki-komi
2´10´´
šido:0
vystúpenie
Vyrovnaný zápas so súperkou s podobným štýlom ako SLO. Nedovolila jej presadiť si
svoj štýl a dobre blokovala nástupy.
4. – Roma, ITA
15´´
7:0
kosoto-gari
45´´
10:0
„háčik“
Jasné víťazstvo, kde nedala súperke šancu.
5. Caggiano, ITA
4´´
10:0
kosoto-gari
Niet čo dodať... 
Až na slabší moment so SLO súperkou to bol veľmi dobrý výkon a konečne po troch
tohtoročných 5. miestach zakončený medailou.
-90kg
Dušan Hegedus (DUKLA B. Bystrica) – bez umiestnenia
(30)
1 x prehra
1. – Beljic, CRO
45´´
šido:0
pasivita
1´40´´
šido:0
pasivita
2´10´´
šido:šido
3´
0:5
soto-maki-komi
4´30´´
0:šido
pasivita

4´50´´
0:šido
pasivita
Slabší výkon v prvej polovici zápasu; boj o úchop bez iskry a nápadu. Škoda, že
nevyužíva svoj fyzický potenciál a schopnosti. Pritom, keď súpera chytil zhora do
poriadneho úchopu, mal s tým problémy – avšak úchop púšťal. Veľmi opatrné nástupy.
Dojem z celého výkonu je ako by si vôbec neveril. Posledné dve minúty sa snažil dostať
sa k súperovi a nastupovať, avšak ten si už víťazstvo podržal.
-100kg Matej Hajas (DUKLA B. Bystrica) – 5. miesto
(22)
2 x výhra; 2 x prehra
1. – Ramic, BIH
30´´
šido:0
pasivita
0:7
sode-c-k-goši (na kolená)
2´10´´
5:0
soto-maki-komi
3´45´´
7:0
soto-maki-komi
7:0
+ osaekomi
Po opatrnom začiatku, kde si padol na zaujímavo prevedené sode, vyvinul na súpera
značný tlak a postupne ho zničil.
2. – Matei, ROU
50´´
šido:0
pasívny úchop za rukáv
3´
šido:0
pasivita
3´45´´
šido:0
pasivita
4´
5:0
kontra seonage
4´30´´
0:šido
predstieraný útok
4´45´´
0:šido
vytláčanie
Zápas so skúseným, nepríjemným pretekárom, ktorý pred tým porazil dvoch dobrých
súperov. Po zbytočnom šide za zlý úchop na rukáv si Hajas rozrazil hornú peru (a
rozkýval zub) pri súperovej seonage. Bol otrasený a v 3 minúte sa začal súper viac
dostávať do pravých seonág a predbiehať ho. Po dvoch šidách sa mu podarilo jednu
seonage bloknúť a súpera skontrovať a dostať sa naspäť do zápasu.
3. – Bilalov, RUS
15´´
0:10
tai-otoši – vypustený zápas pre zranenie
Po druhom zápase cítil bolesť v krku a v ramene; po úvodnom úchope a prudkej bolesti
zápas vypustil a počkal si na pekný súperov nástup.
4. – Ansah, NED
0:10
nenastúpil pre zranenie
Pozitívne hodnotím Hajasovu bojovnosť v zápasoch a to, že zbytočne nešpekuloval a
snažil sa presadiť si svoj štýl. Dva krát tak dokázal zvrátiť vysoké vedenie súperov.
Škoda zranenia, pre ktoré nemohol ísť ani na OTC Rím ako prípravu na ME23.
Záver:
Dobrá bilancia na malú výpravu. Dúfam, že to bude čoraz častejšie. Škoda
„nesebavedomého“ výkonu Dušana Hegedüsa, ktorý má určite na viac. Niekedy netreba
špekulovať ale ísť si „za svojim“, snažiť sa presadiť svoj štýl nemusí znamenať prevahu
od prvých sekúnd. Len musím byť trpezlivý a robiť to, čo mám natrénované a čím sa
viem presadiť.
Hajas pre zranenie vypadol z OTC Rím, čo je škoda pre ME23.
V Banskej Bystrici, 10.10.2016

Ján Gregor

