Slovenský zväz j u d o, Trnavská 39, 831 04 Bratislava

Správa z turnaja

Názov
Dátum a miesto
Účasť
Zúčastnení
Výsledky :
66 kg – Poliak
(39)
81 kg – Žilka

: Letná svetová univerziáda
: 2.-9.7.23015, Gwangju (KOR)
: pretekári a pretekárky zo 68 štátov
: Matej Poliak, Peter Žilka

- Bangura (SLE)
Ren (CHN)
Rysmanbekov (KGZ)
- Musil (CZE)

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

9. miesto
bez umiestnenia

Hodnotenie:
Poliak - 1. zápas súper nenastúpil, 10 : 0
2. zápas Maťo v 39 sek uki-goši IPPON, 10:0
Rýchly a dobre dotočený nástu, ktorým prekvapil pohyblivého súpera.
3. zápas v 1,25 min Maťo ko-uči-gari YUKO, v 3,35 min Maťo za vystúpenie ŠIDO,
v 4 min súper ŠIDO, 32 sek pred koncom súper tomoe-nage YUKO a 24 sek pred
koncom de-aši-harai IPPON, 0:10
Maťo v tomto zápase išiel dobre ale nezvládol záver, keď nechal súpera „rozbehnúť sa“.
4. zápas v 10 sek Maťo za vystúpenie ŠIDO, v 1,40 min súper Maťo útok ko-soto-gake
súper kontra skaši rukami WAZARI, potom Maťo pasívny 2X a 3x ŠIDO (v 3,30 a 4,30 min),
v závere súper takticky ŠIDO a 2x ŠIDO, 0:7
Maťo sa počas celého zápasu nevedel presadiť v úchope, súper ho nepustil do nástupov.
Žilka - Peťo začal opatrne, akoby sa súpera bál, v 30 sek ŠIDO za pasivitu a v 2,35 min za pasivitu
2x ŠIDO, v 2,56 min Peťo nedôrazný nástup do uči-maty, nohou švihol pomimo súpera, ten
kontra o-goši IPPON, 0:10
Záver:
Do Kórei sme odlietali 1.7. s príletom do Soulu na obed, z letiska zabezpečili organizátori odvoz
autobusmi do Gwanglju, cesta trvala tri a trištvrte hodiny s 15 min zástavkou. Ubytovaní sme boli
v univerzitnej dedine v bytoch s troma izbami. Stravovať sme sa chodili do veľkej jedálne, ktorá bola
otvorená celý deň. Strava bola na dobrej úrovni. V rámci prípravy sme boli behať na atletickej dráhe,
ktorá sa nachádzala v univerzitnej dedine, v strede bol kvalitný trávnik, na ňom sme absolvovali
jeden tréning s kimonami a raz sme boli trénovať na tatami na jednej z univerzít. Hala kde sa konala
súťaž bola vzdialená autobusom cca 8 min. 9.7. skoro ráno sme cestovali vlakom na letisko do Soulu.

Vypracoval : Rastislav Mezovský, tréner mužov a žien

