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Správa
Názov
Dátum a miesto
Účasť
Zúčastnení

z turnaja

: European Open žien a mužov
: 31.5.-1.6.2014, Madrid (ESP)
: pretekári a pretekárky zo 45 štátov
: Milan Randl – na náklady SZJ, Matúš Milichovský – na náklady Dukly BB

Výsledky :
81 kg – Milichovský - Kubieniec (POL)
/42/
- Musil (CZE)
- Carollo (ITA)
90 kg – Randl
- Retynskyy (UKR)
/35/
- Hall (GBR)

7:0
10 : 0
0 : 10
10 : 0
0 : 10

9. miesto
9. miesto

Hodnotenie :
Milichovský - 1. zápas v 1,15 min súper pasívny ŠIDO a v 3,25 min 2x ŠIDO, v 3,57 min Matúš
tani-otoši W-ari, 7:0
2. zápas v 40 sek obaja pasívny a obaja ŠIDO, v 1,29 sek Matúš o-soto-gari IPON,
10:0
3. zápas v 35 sek Matúš útok tani-otoši z diaľky súper kontruje uči-mata W-ari a v
55 sek tai-otoši W-ari, 10:0
Po dvoch dobrých zápasoch v treťom akoby stratil koncentráciu, uponáhľal útok
tani-otoši, hoci súper mal pravú nohu vpredu Matúš zaútočil z diaľky a v záklone,
čo súper využil, tiež pred ďalším hodom súpera Matúš zostal stáť v ľavom úchope
navážený na svoju pravú nohu – túto chybu robí často.
Randl
- 1. zápas som mal problém sledovať lebo som bol pri žinenke s Matúšom, stihol som
sa presadiť v posledných dvoch minútach.
V úvode Miňo za úchop jednou rukou ŠIDO, v 50 sek súper za predstieraný útok ŠIDO,
potom obaja 2X ŠIDO, Miňo 3x ŠIDO, v 2,20 min súper 3x ŠIDO, v 2,42 min súper
seoi-nage YUKO, v 2,57 min Miňo de-aši-harai YUKO a v 3,22 min tai-otoši IPON,
10:0.
Miňo bol napomínaný za to že nešiel do úchopu oboma rukami, často púšťa úchop
svojej pravej ruky za rukáv súpera, čo robil aj predtým – zápasil jednou rukou, čo je
však v súčasnosti trestané, hodnotí sa to ako vyhýbanie sa boju. Tento návyk treba
odstrániť.
2. zápas v 31 sek súper soto-maki-komi W-ari a v 1,52 min seoi-nage W-ari, 0:10
Miňo často chytá úchop z vonku s vystretým lakťom, čo využil súper – pri prvom hode
po úchope zostal stáť, pri druhom hode sa chytil jednou rukou a urobil 2-3 kroky za
súperom.
Záver :
Ja som cestoval na turnaj v piatok ráno aby som stihol akreditáciu a losovanie, pretekári pricestovali
v sobotu v rámci úspory. Akreditácia bola značne chaotická – čakal som vyše troch hodín.
Rastislav Mezovský, tréner mužov a žien

