
Správa z ME23 Porec, CRO 
 
Názov akcie: ME23 Porec 2020 
Termín: 7. – 11.11.2020 
Nominácia:  
 -52kg Barbora Rýdza 
 -60kg Dalibo Ďurčo 
 -73kg Bruno Banský 
 -81kg Alex Barto 
 -90kg Denis Turac 
 -90kg Miroslav Blahušiak 
 +100kg Márius Fízeľ   
  
Tréner: Ján Gregor, Jozef Krnáč 
 
 
  
Výsledky: 
 
-52 kg Barbora Rýdza (Dubnica n. Váhom) – 2. kolo 
(19)  1 x prehra  
1. – Mammadaliyeva, AZE  
1´25´´ 0:7 uči-mata 
1´45´´ 0:7 sumi-gaeši 
V zápase s nasadenou jednotkou podala zo začiatku sympatický výkon – podávala si 
súperkin rukáv, aktívne bojovala a aj na zemi sa snažila pracovať. Súperka ukázala 
potom svoje skúsenosti a hodila dva krát wazari.   
 
-60 kg Dalibor Ďurčo (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – 9. miesto 
(28)  1 x výhra, 1 x prehra  
1. – Rýpař, CZE  
50´´ 0:šido pasivita 
1´ šido:0 pasivita 
2´15´´ 0:šido pasivita 
GS: 0:šido pasivita  
V zápase bol aktívnejší Ďurčo, snažil sa ísť prvý do úchopu a presadiť sa. So súperom  
 
-60 kg Dalibor Ďurčo (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – 9. miesto 
(28)  1 x výhra, 1 x prehra  
1. – Rýpař, CZE  
50´´ 0:šido pasivita 
1´ šido:0 pasivita 
2´15´´ 0:šido pasivita 
GS: 0:šido pasivita  
V zápase bol aktívnejší Ďurčo, snažil sa ísť prvý do úchopu a presadiť sa. So súperom 
sa poznali avšak Ďurčo mu nedovoľoval dostať sa do svojho dominantného úchopu 
a tým mu zabránil vôbec ho ohroziť. 
 
2. – Nozadze, GEO  
20´´ šido:0 pasivita 



1´ 0:7 kouči-gari 
 10:0 zrušené 
 0:7 uči-mata 
Súper bol prvý nasadený (viacero medailí z GP, GS) a neskôr skončil vo finále. Ďurčo 
sa snažil o aktívne judo, aj keď súper bol veľmi silný. Zápas bol veľmi aktívny. 
V polovici sa dostali do situácie na telo, kde Ďurčo útočil na kosoto-gari a GEO sa ho 
snažil kontrovať na uki-goši – Ďurčo stále súpera kontroloval rukami a dopadol na 
neho, pričom súper bol v mostíku a dopadol na chrbát. Rozhodcovia na tatmi to 
ohodnotili ako ipon a ani GEO sa nebránili. Hlavný rozhodca však po 
niekoľkonásobnom zhliadnutí na veľkom plátne akciu zrušil.  
 
Je to škoda, pretože GEO rpetekár sa držal za hlavu po akcii a z pohľadu kamery 
v spomalenom zápase tam nebolo o čom moc rozmýšľať. Aj keď je Nozadze veľký 
pretekár, aj on môže padnúť a toto bola presne tá situácia – Ďurčo mohol byť v osmičke 
(nárok na TOP tím a vyššiu podporu z VŠC DUKLA) a samozrejme sa mohol posunúť 
ďalej. Vnímam to ako veľkú nadprácu v prospech známeho mena... 
 
-73 kg Bruno Banský (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – 2. kolo 
(36)  1 x prehra  
1. – Tchorzewski, POL  
2´ šido:0 pasivita 
3´ šido:0 pasivita 
3´30´´ 0:10 ipon seo-nage 
Súper (3. MEJ 2018) robil celý čas len ľavú ipon seo-nage. Banský začal zápas dvoma 
silnými nástupmi do sode a uči-maty, kde súpera zdvihol do vzduchu avšak nedotočil. 
Prvé šido bolo dosť prísne ale nechával súperovi veľa priestoru na jeho techniku. Aj pri 
vlastnom dobrom úchope si robil Bruno moc veľký priestor na útok a súper mu tam 
vždy stihol nastúpiť na seo-nage. Kumikata bola dobrá, avšak mal dlhý čas na prechod 
do útoku a slabšie nadväzovanie útokov (nie len veľké osamotené nástupy). 
 
-81 kg Alex Barto (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – 2. kolo 
(36)  1 x prehra  
1. – Hajiyev, AZE  
40´´´ 0:7 podtočenie 
1´30´´ 7:0 sumi-gaeši 
GS: 20´´ 0:10 kosoto-gari 
Barto zápasil oveľa lepšie ako v junioroch. Súper ho podtočil zo slabého nástupu na uči-
matu, avšak hodil si ho celého na stehno – za to sa hodnotenie nikdy... Barto vyvíjal na 
súpera tlak a v 1´30´´hodil sumi-gaeši na wazari a osaekomi 4´´. Pkračoval v aktívnom 
spôsobe boja a súper mal už evidentne toho dosť. V GS sa dostali na telo a Alex sa 
pokúšal o ouči-gari, kde ho súper pretočil na kosoto.  
Škoda situácie hneď na začiatku GS, kde súper strácal sily a Alex ho mohol viac 
vytrápiť a potom rozhodnúť. 
 
-90 kg Denis Turac (Slávia STU Bratislava - NŠC) – 1. kolo 
(32)  1 x prehra  
1. – Allakhverdiev, RUS  
2´05´´ šido:0 pasivita 
GS: 41´´ 0:7 podtočenie 



Súper - ľavák bol fyzicky silný a aj jeho judo také bolo. Denis sa celý čas snažil dodržať 
taktické pokyny a nenechával súpera dostať ho pod tlak, aj keď bolo vidno silovú 
prevahu, neboli súperove útoky nebezpečné. V GS sa pokúsil Denis o o-goši, avšak 
ľavou rukou držal súperov golier a ten to vystihol a podtočil ho pod seba. 
Pobobne ako Barto, ešte mohol súpera kus viac vytrápiť a potom sa snažiť o taký 
dôrazný nástup. 
 
  -90 kg Miroslav Blahušiak (JC ZŤS Martin - NŠC) – 1. kolo 
(32)  1 x prehra  
1. – Bezděk, CZE  
2´30´´ šido:0 pasivita 
4´ 0:7 seo-nage 
Súper Mirovi svojim pohyblivým spôsobom boja nedovolil ucelenejšiu akciu. Stále ho 
predbiehal, pričom bolo v priebehu zápasu viacero nebezpečných akcií. Blahušiak mal 
síce zdanlivú fyzickú prevahu, avšak súper ho predčil v prvom rade bojovnosťou 
a snahou. V poslednej sekunde Blahušiak padol na pravú ipon seo-nage. 
 
+100 kg Márius Fízeľ (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – 5. miesto 
(13)  2 x výhra, 2 x prehra  
1. – Skalec, CRO  
1´45´´ 0:šido pasivita 
2´15´´ 10:0 osaekomi 
Hneď od začiatku začal veľmi aktívne v postoji aj na zemi. Súpera bradbiehal s úchope 
aj v nástupoch. Súpera pretočil do osaekomi a udržal. 
 
2. – Agro Sylvain, ITA  
45´´ 0:šido pasivita 
1´50´´ 10:0 tani-otoši 
Znova aktívny hneď od začiatku v postoji aj na zemi, aj keď bol súper fyzicky o dosť 
väčší. Dobre zablokoval súperov nástup do ľava a hodil ho na ipon. 
 
3. – Zaalishvili, GEO  
45´´ 7:0 osaekomi 
1´15´´ 0:šido pištoľový úchop 
1´30´´ 0.7 „Khabareli“ 
2´30´´ šido:0 predstieraný útok 
3´10´´ 0:7 podtočenie 
Na začiatku pekne prešiel do osaekomi po súperovom pokuse o sumigaeši – 11´´. 
Pokračoval aktívne  - niekedy až moc išiel so súperom na telo.  Súper patrí so svetovej 
špičky v ťažkej váhe (14 v IJF rankingu). Po vyrovnaní v 1´30´´ mal súper dosť a bolo 
vidno, že má kondičné problémy. V 3´sa dostali na telo a po dobrom „zápase“ sa Márius 
trochu unáhlene pokúsil o uki-goši, z čoho ho ťažší súper podtočil. ˇ 
Škoda, lebo súper bol viditeľne vyčerpaný. 
 
4. – Kaitov, RUS  
30´´ šido:0 pasivita 
1´30´´ 0:7 ura-nage 
 0:7 osaekomi 



Súper bol fyzicky silnejší a Márius sa už po dlhej pauze (5 hodín) nedokázal natoľko 
skoncentrovať a udržať taktiku. Ostal stáť súperovi bokom a ten ho hodil na svoju 
osobnú techniku.  
 
Celkove podal výborný výkon – prvý krát na tejto úrovni štartoval vo váhovej kategórii 
+100kg. Škoda zápasu v semifinále, kedy mal výborný výsledok na dosah. 
 
Záver: 
  
 Najlepší výkon podal Márius Fízeľ ale aj ostatní pretekári mali slušné zápasy, 
za ktoré sa nemusia hanbiť. Škoda z môjho pohľadu zbytočného zásahu rozhodcov do 
zápasu Ďurča, ktorý si mohol pripísať dobrý výsledok. Viac som určite čakal od 
Blahušiaka vzhľadom na jeho skúsenosti a dobrý los. 
 
 Viacerí pretekári prehrali svoje zápasy skôr pre taktické chyby a 
„netrpezlivosť“, čo je však stále lepšie ako keby „umreli“ alebo prehrali na alibistické 
nástupy. 
 
 Príprava bola náročná a úplne nezvyklá – pretekári sa museli doslova skrývať 
(napr. v BB) určité obdobie pred ME. Preto som rád, že ukázali, že sa aj tak dokážu 
pripraviť na dôstojné vystúpenie na najvyššej úrovni. Len málo im viackrát chýbalo na 
lepšie výsledky. 
 
 Juniori s trénerom Krnáčom ostávali v dejisku po MEJ. 
 
 
 
V Banskej Bystrici, 16.11.2020 
 
                      Ján Gregor       


