
02. Správa z GS Tel Aviv, ISR_sen_15.2.-21.2.2021 
 

Názov akcie: GS Tel Aviv 
Kategória: sen. 
Termín: 15.2.-21.2.2021 
Miesto: Tel Aviv, ISR 
Tréneri: Krnáč Jozef,  
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ - lietadlo 
Zameranie: Grand Slam 
Počet krajín a účastníkov: 60 krajín, 5 kontinentov, 244 mužov a 174 žien 
Ospravedlnení: Žilka Peter - zranenie 
Neospravedlnení:  
Zúčastnení: 

      oddiel náklady 

1. Krnáčn Jozef tréner   SZJ 

2. Randl Milan 90 kg VŠC Dukla TOP - Randl 

3. Poliak Matej 66 kg VŠC Dukla OH - solidarita 

     

     

     

     

 
  
Program: 
15.2.2021 
Odlet z Viedne cez Paríž 
16.2.2021 
00:30   Príchod– testy PCR na covid 19 
17.2.2021 
14:00   výsledky PCR – testu, akreditácia 
16:00-17:00  tréning judo na hoteli 
19:00   kontrola kimon 
20:00   váženie 66 kg 
18.2.2021 
9:30  súťaž 
Váha do 66 kg 37 pretekárov 

1. Poliak Matej – Postigos Juan, PER 0:10 (2:3 na šidá) 
Zápas bol poznačený veľkou iniciatívou hlavného rozhodcu rozdávať šidá – „ immediately“. 
Po prvom boji o úchop sa dostal PER do defenzívy a keď sa snažil Poliakovi zo silného horného úchopu 
vytrhnúť hneď 3:34 dostal prvé šido 1:0. Naopak z ďalšieho boja o úchop sa presadil PER a Poliak sa 
o neho oprel svojou rukou o bok a 3:17  hneď za to dostal šido 0:1. Potom sa chvíľu bili obaja. No PER 
mal jednu dobrú akciu pri nástupe do uči-maty – Poliak bol potom ošetrovaní, keď si odtrhol necht na 
prste ruky - a tak 2:14 dostal Poliak druhé šido 0:2. Po ošetrení mal Poliak po krátkom boji o úchop 
dobrý nástup do sumi-gaeši. No z ďalšieho boja o úchop ho PER zavrel v úchope a Poliakovi sa nedarilo 
z toho vytrhnúť ani si vypracovať pozíciu na nástup. A tak rozhodca dal 1:39 šido obom a rozhodol tak 
celý zápas 1:1. Celkovo 2:3 na šidá.... 
Osobne som pekne dlho nevidel takto rýchlo a hlavne bezdôvodne rozdávať šidá. A už vôbec nie na 
takomto vysokom turnaji.  
1 x prehral a vypadol v prvom kole. 
19.2.2021 
10:00  výstupné – exit PCR testy Krnáč, Poliak 



10:30  súťaž (bez našej účasti) no boli sme sa s Poliakom pozrieť na judo.  
14:00 – 15:00 tréning judo na hoteli (Randl s Krpálkom) 
19:00   kontrola kimon 
20:00   váženie 90 kg 
20.2.2021 
10:30  súťaž 
Váha do 90 kg 33 pretekárov 

1. Milan Randl – Gurewitch Guy, ISR 10:0 
Zápas začal Randl opatrne. Neponáhľal sa do úchopu. Na rozdiel od ISR. A tak 3:33 dostal Randl šido za 
vyhýbanie sa úchopu 0:1. Potom naopak pritvrdil v úchope Randl a po pár dobrých nástupoch aši-wazi 
dostal ISR šido za pasivitu 1:0. Hneď z ďalšieho úchopu Randl nastúpil do dobrého harai-goši no ISR 
dopadol len na zadok a tak akcia nebola hodnotená. Randl pokračoval vo svojej aktivite a hlavne vo 
výbornom pohybe. 0:35 si naviedol ISR do nástupu do osoto-otoši 10:0. 

2. Milan Randl – Goz Roland, HUN 10:0 
Znovu začal zápas Randl opatrne v úchope. HUN sa na neho natláčal no Randl sa veľmi dobre hýbal. 
3:17 dostal Randl šido za vyhýbanie sa úchopu 0:1. No hneď z dalšieho úchopu sa podarilo Randlovi 
dostať HUN do pohybu a 2:30 hodil krásne sasai-curi-komi-aši 10:0. 

3. Milan Randl – Gviniashvili Beka, GEO 10:0 
Tento raz začal Randl aktívne. Po úvodnom boji o úchop sa snažil dostať GEO do pohybu čo sa mu aj 
podarilo. GEO proti nemu vystúpil a 3:40 hodil Randl kouči-gari 7:0. GEO bol zjavne zaskočený 
priebehom zápasu. Okamžite sa snažil znovu natláčať do Randla. No ten si pohybom držal od tela. 3:37 
GEO zase vystúpil prednou nohou proti Randlovi a ten to opäť využil a znovu hodil kouči-gari 7:0 a 10:0. 

4. Milan Randl - Bekauri Lasha, GEO 0:10 
Podobne ako v predchádzajúcom zápase začal Randl aktívne. Podarilo sa mu GEO zavrieť do svojho 
horného úchopu no nenastúpil. Naopak GEO začal byť potom aktívnejší. 2:40 dostal Randl šido za 
pasivitu. Randl sa oproti predchádzajúcim zápasom prestal hýbať. Bol oveľa viac statický. GEO to využil 
a keď sa mu podarilo Randla zavrieť do svojho horného pravého háku tak Randl sa ešte aj predklonil 
a 2:10 GEO hodil goši-gurumu až z kolien 0:10. 

5. Milan Randl – Toth Kristian, HUN 0:10 (1:3 na šidá) 
Začiatok zápasu mali obaja opatrný. Obaja bojovali o úchop no skôr sa mu vyhýbali. 3:14 dostali obaja 
šido 1:1. Postupne sa darilo zatvárať v úchope viac HUN Randla a natláčal ho k outom. Z toho 
nastupoval do nízkych seoe-nage. 1:44 dostal Randl druhé šido 0:2. Randl hneď z ďalšieho úchopu 
natiahol HUN do pohybu a aj, keď ho držal za opasok tak 1:10 nastúpil do sumi-gaeši. Hlavný rozhodca 
chcel nechať zápas pokračovať no dostal pokyn od komisára, aby Randl dostal tretie šido za držanie 
opasku 0:3 a 0:10. Celkovo 1:3 na šidá... 
3 x vyhral, 2 x prehral a obsadil 5.miesto.  
 

Záver:   
Organizátori mali problémy s miestnymi nariadeniami v rámci protipandémických  opatrení. 
Preto sme až do poslednej chvíle nevedeli presne akým letom pôjdeme. Nakoniec nám lety 
potvrdili (Pánovi Gregorovi) až v piatok v noci.  
Na mieste, ale organizácia fungovala naozaj bezchybne. Či už v rámci covid testovania alebo 
aj doprava, ubytovanie aj zabezpečenie v hale. Trošku slabšie to bolo so stravou.  
 Čo sa týka výkonov našich pretekárov, som bol veľmi spokojný s Randlom. Naozaj 
predviedol výborný výkon. Aktívny, so sústavným pohybom a využitím svojich silných stránok, 
predovšetkým výbornou aši-wazou. A nebyť prísneho šida v boji o tretie miesto mohlo to ešte 
aj inak dopadnúť.  

Poliak mal smolu na prísneho rozhodcu. No aj tak bol znovu jeho prejav skôr pasívny. 
Aj keď sa mu podarí vybojovať si úchop, tak mu dlho trvá kým nastúpi. Súperi to vedia a často 
sa mu stáva, že prehráva svoje zápasy práve týmto spôsobom. Keď jeho súperi ťažia zo svojej 



rýchlosti a aj keď svojimi nástupmi reálne Poliaka neohrozia je to pre rozhodcu znak aktivity. 
A Poliak prehráva skôr takticky ako by ho súperi bili. Kondične aj silovo so súperom 
nezaostával. No v prejavení aktivity a agresívneho nátlaku áno. 

 
 
 

V Bratislave 23.2.2021      Mgr. Krnáč Jozef 


