Slovenský zväz j u d o, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Správa z turnaja
Názov
Dátum a miesto
Účasť
Zúčastnení
Výsledky :
73 kg – Zagorov
/50/
81 kg – Milichovský
/49/
90 kg – Randl
/43/

: European Open mužov
: 15.-16.2.2014, Oberwart (AUT)
: 273 pretekárov zo 41 štátov sveta
: Milan Randl – na náklady SZJ, Martin Zagorov – na náklady STU BA
Matúš MIlichovský – na náklady Dukla BB
- Urbancsok (HUN) 0 : 7

bez umiestnenia

- Fetisov (RUS)
- Ungvari (HUN)
- Ver (HUN)
- Schmidt (ARG)

bez umiestnenia

10 : 0
0 : 10
10 : 0
0 : 10

bez umiestnenia

Hodnotenie :
Zagorov –
v 15 sek vystúpenie ŠIDO, v 3,35 min súper seoi-nage W-ari, v 4 min jednostranný
úchop 2x ŠIDO, 0:7
Martin „doplatil“ na nové pravidlá trestanie, hoci som ho na prísnosť trestov
upozornil. Mohol do súpera viac nastupovať.
Milichovský - 1. zápas v 1 min súper kata-guruma YUKO, v 2,20 min Matúš o-soto-gari W-ari,
v 3,35 min súper joko-šio-gatame YUKO no v 4 min Matúš kata-guruma IPON.
Matúš podal dobrý bojovný výkon, nezľakol sa, že ide s pretekárom z Ruska
2. zápas v 1,05 min súper ko-uči-gari W-ari, v 2,29 min súper vystúpil ŠIDO no
v 2?40 min znovu ko-uči-gari W-ari, 0:10
Matúš išiel so známym pretekárom, poznal jeho štýl boja, no nedokázal sa ubrániť.
Randl 1. zápas za 59 sek kata-guruma IPON, 10:0, rýchly nástup hneď z úchopu
2. zápas išiel pre nás s neznámym Argentínčanom, v 35 sek Miňo za predstieraný
útok ŠIDO a v 2 min súper nízka seoi-nage IPON. Miňo urobil chybu, keď po
vytrhnutí sa z úchopu pravou rukou, postúpil do súpera a išiel si chytať úchop zhora,
proste podal súperovi ruku a ten len skočil do kolien.
Záver :
V piatok sme cestovali autom s medzinárodným rozhodcom Juklom, pretekárov Dukly BB
priviezol sobotu tréner Matuszek. Hotel kde sme boli ubytovaní bol od hotela kde bola
akreditácia a váženie cez cestu cca 50 m. Odvoz do haly bol zabezpečený autobusmi a trval
10-15 minút. Keďže organizátori mali len dve tatami, v nedeľu posunuli začiatok zápasov na
9 hodinu.
Rastislav Mezovský, tréner mužov a žien

