Slovenský zväz j u d o, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Správa z turnaja

Názov
Dátum a miesto
Účasť
Zúčastnení
Ospravedlnený
Výsledky :
66 kg – Poliak
/43/
73 kg – Zagorov
/51/
81 kg – Milichovský
/50/
- Štancel
90 kg – Randl
/40/

100 kg – Hajas
/35/

: European Judo Open mužov a žien
: 7.-8.2.2015
: pretekári a pretekárky z 51 štátov
: Milan Randl, Matej Hajas, Matej Poliak, Martin Zagorov, Filip – všetci
na náklady SZJ, Matúš Milichovský, Filip Štancel – na náklady Dukly BB
: Peter Žilka – škola
- Iadov (UKR)
- Sheshan (BLR)
- Potapic (SLO)

10 : 0
0 : 10
0 : 10

- Matisson (SWE)
10 : 0
-Van de Kamer (NED) 0 : 10
- Papunashvili (GEO) 0 : 10
- Tekic (GER)
1:0
- Bohler (AUT)
10 : 0
- Kochman (ISR)
10 : 0
- Darwish (EGY)
0:5
- Briceno (CHI)
0:0a0:7
- Pekovic (MNE)
10 : 0
- Cirjenics (HUN)
0 : 10

bez umiestnenia
bez umiestnenia

bez umiestnenia
bez umiestnenia

5. miesto
9.-16. miesto

Hodnotenie :
Poliak
- 1. zápas v 1,05 min súper pasívny ŠIDO, v 3,0 min Maťo o-uči-gari IPON, 10:0
2. zápas v 27 sek Maťo nedôrazný nástup ko-soto-gake, súper uči-mata IPON, 0:10
Zagorov
- v 1,05 min Martin soto-maki-komi bez rúk, dostali sa do ne-waza, súper okurieri-žime
IPON, 0:10
Milichovský - 1. zápas v 55 sek Matúš nedôrazný nástup do uči-maty, súper kontra podtočením
YUKO, v 2,27 min Matúš ko-soto-gake IPON, 10:0
2. zápas v 1,15 obaja ŠIDO za pasivitu, v 2,04 min súper uči-mata IPON, 0:10
Štancel
- v 1,30 min Filip nedôrazný nástup do ko-soto-gake, súper sa zrotoval na neho a
dotlači ho rukami W-ari, a v 2,10 min znovu to isté W-ari, 0:10, hoci som Filipovi kričal
po prvom W.ari aby už ko-soto-gake nerobil, pretože Gruzínec sa v kontakte cítil istý
Randl
- 1. zápas v 35 sek súper ŠIDO a v 1,45 min 2x ŠIDO, potom Miňo v 2,50 min ŠIDO,
a v 3,40 min súper 3x ŠIDO, 1:0
2. zápas v 2,05 min Miňo ko-soto-gake YUKO a v 2,20 min kuzure kesa-gatame IPON,
10:0
3. zápas v úvode obaja ŠIDO, v 1,51 min Miň oko-soto-gake IPON, 10:0
4. zápas v 35 sek súper ŠIDO, v 2,05 obaja ŠIDO – 2x ŠIDO, v 2,50 min súper za
úchop 3x ŠIDO, v 3,35 Miňo 2x ŠIDO a 5 sek pred koncom súper o-soto-gari YUKO,
0:5. Miňo v závere evidentne nevládal, súper mal viacero nebezpečných útokov.

Hajas

5. zápas v 35 sek obaja ŠIDO, v 1,40 min súper 2x ŠIDO, 50 sek pred koncom Miňo
2x ŠIDO. Zápas skončil nerozhodne, išlo sa predĺženie: v 1,04 min súper uči-mata
W-ari, 0:7.
Už v poslednej minúte riadneho zápasu Miňo nevládal a to nehovorím v predĺžení.
Je potrebné pracovať na sile vo vytrvalosti.
1. zápas v 50 sek súper za predstieraný útok ŠIDO, v 1,45 min Maťo za „šermovanie
rukami“ ŠIDO, v 2,55 min Maťo sumi-gaeši W-ari, 43 sek pred koncom Maťo 2x ŠIDO,
potom súper hansoku-make za to že bol 3x ošetrovaný na rozbitý nos.
2. zápas v 20 sek súper ŠIDO, v 1,35 min Maťo ŠIDO, v 2,34 súper soto-maki-komi
IPON, 0:10

Záver :
Na turnaj sme cestovali mikrobusom SZJ, šofér bol Lubomír Zagorov ml. V Sofii sme mali zabezpečené
ubytovanie v neoficiálnom hoteli (zabezpečil Lubomír Zagorov st.) a tak pretekári spali v oficiálnom
hoteli iba jednu noc pred zápasmi, šofér spal u rodiny. Takto sme ušetrili financie. Ubytovanie v oboch
hoteloch bolo na veľmi dobrej úrovni. Pretekárom boli vyplatené diéty v súlade so smernicou SZJ.
V nedeľu po turnaji sme cestovali do Bratislavy. V Maďarsku na diaľnici cca 110 km od Bratislavy sa
otvorila predná kapota a rozbila okno. Zvyšnú cestu sme išli cca 5O km rýchlosťou. Pri nehode sa
nikomu nič nestalo.

Vypracoval : Rastislav Mezovský, tréner mužov a žien

