
Správa z EO Praha, CZE 
 

Názov akcie: EO Praha 

Termín: 25. – 28.2.2021 

Nominácia:  

 -73kg Bruno Banský 

 -81kg Filip Štancel 

 -81kg Alex Barto 

 -90kg Denis Turac 

 +100kg Márius Fízeľ 

 -57kg Viktória Majorošová   

  

Tréner: Ján Gregor, Jozef Krnáč 

 

 

  

Výsledky: 

-73 kg Bruno Banský (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – 9. miesto 

(32)  1 x výhra, 1 x prehra  

1. – Bydžovský, CZE  

1´ šido:0 strhávanie 

1´30´´ 7:0 sode-c-k-goši na kolená 

 0:šido jednostranný úchop 

Na začiatku dostal taktické šido, kedy sa súper dostal do silného horného úchopu. Za 

chvíľu na to hodil wazari na sode. Súper sa snažil dostať ho do tlaku hlavne cez horný 

jednostranný úchop, čo Bruno dobre bránil a súper dostal za to aj jedno šido. V zápase 

mal na sode na kolená viacero dobrých nástupov. Takisto dobrá kumikata a taktické 

udržanie výsledku. 

 

 2. – Nys, BEL  

GS: 

47´´ 0:7 sode-c-k-goši 

Zápas bol vyrovnaný celý čas. Obaja mali dobré veľké nástupy. Možno tam chýbalo od 

Bruna viac „menších“ nástupov – aši-waza a pod. V GS si Bruno chytil dobrý horný 

úchop ale súper ho prekvapil nástupom na sode, ktoré dotlačil na zemi na wazari. 

Škoda, lebo súper už fyzicky odchádzal. Znova dobrá kumikata, snažil sa ísť prvý do 

úchopu a neostať pasívny. 

 

 

-81 kg Filip Štancel (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – 9. miesto 

(38)  1 x výhra, 1 x prehra  

1. – Karamat Ali, NED  

1´05´´ šido:0 vystúpenie 

1´30´´ šido:0 vystúpenie 

2´20´´ 7:0 tani-otoši 

 7:0 + osaekomi 

Veľmi uponáhľaný prejav; súper vysoký pravák. Bolo to veľmi nervózne a dva krát 

zbytočne vybehol zo žinenky. Bol to prvý súťažný zápas po ročnej absencii a bolo 

vidno veľkú neistotu. 

 



1. – Kopecký, CZE  

1´10´´ šido:0 pasivita 

1´25´´ 0:šido predstieraný útok 

1´35´´ 0:šido vystúpenie 

1´42´´ šido:0 vystúpenie 

2´ 0:7 kata-guruma 

 0:7 osaekomi 

Prejav sa kus zlepšil ale stále tam boli veľké chyby. Získal dve rýchle šidá ale vzápätí 

znova vybehol zo žinenky. Opticky je veľmi pasívny postoj, kde dáva boky od súpera 

(často jednou rukou) a necháva súperovi veľký priestor. Tak aj nakoniec padol na 

katagurumu, kde ho potom aj udržal. 

 

-81 kg Alex Barto (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – bez umiestnenia 

(38)  1 x výhra, 1 x prehra  

1. – Martynov, UKR  

2´35´´ 0:šido pasivita 

2´55´´ šido:0 vystúpenie 

GS: 

1´34´´ 0:šido pasivita 

1´47´´ šido:0 pasivita 

2´07´´ 10:0 kouči-gari súper sa pokúšal o ura-nage  

Súper vysoký ľavák – chytal sa hlboko za krk. Alex vedel urobť tlak a ohrozovať súpera 

nástupmi ale potom mu vždy prenechal aktivitu. Vždy po získaní šida na ktoré sa 

narobil, dostal hneď lacné šido on. V GS pekne kontroloval situáciu na kouči-gari. 

 

2. – Musil, CZE  

2´50´´ 0:šido pasivita 

3´45´´ 0:šido pasivita 

GS: 

3´07´´ 0:10 kombinácia osoto-gari – kosoto-gari 

So skúseným súperom sa dobre poznali. Znova sa striedali momenty aktivity 

s pasivitou, aj keď tu mal výraznejšie navrch Alex a súper dostal 2 x šido za pasivitu. 

V GS nepokračoval v súvislom tlaku a znova prenechal viacero momentom súperovi. 

Vypomstilo sa mu to keď súepr nastúpil na osoto-gari, čo Alex prekročil sa ustúpil 

dozadu – Musil hneď pokračoval kosoto-gari. Alex mal v zápase navrch ale nedarilo sa 

mu to udržať celý čas a nechával súperom veľký priestor. K tomu dosť slabá newaza, 

kde skončil skoro v držaní 2 – 3 krát.  

 

-90 kg Denis Turac (Slávia STU Bratislava - NŠC) – bez umiestnenia 

(34)  1 x prehra  

1. – Majcher, POL  

2´05´´ šido:0 pasivita 

GS: 

40´´ šido:0 pasivita 

1´19´´ 0:šido pasivita 

2´42´´ šido:0 pasivita 

Súper ho stále predbiehal v nástupoch na pravú seonage. Predbiehal ho však aj 

v kumikate a v aktivite na zemi. Denis po každom vlastnom pokuse o prechod v newaze 

skončil pod súperom v defenzíve. Dokázal sa vzopnúť a po sérii pokusov o hod dostal aj 

súper šido. To však nestačilo a dostal aj tretie šido. Slábá kumikata vedie potom 



k defenzívnemu postoju s vystrčeným zadkom – ťažko sa mu potom nastupuje a aj 

blokuje nástupy, resp. kontruje. 

 

+100 kg Márius Fízeľ (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – bez umiestnenia 

(16)  1 x prehra  

1. – Krpálek, CZE  

22´´ šido:0 vystúpenie 

1´45´´ šido:0 vystúpenie 

2´15´´ 0:šido pasivita 

3´ šido:0 predstieraný útok 

V zápase so svetovou jednotkou to mal Márius naozaj ťažké ☺ Snažil sa však ísť stále 

do úchopu a napádať ho aj keď bolo vidno váhovú aj skúsenostnú prevahu. Krpálek ho 

dvakrát takticky vytlačil na okraj a dostal dve šidá. Pozitívne bolo, že Márius získal 

jedno šido za súperovu pasivitu. Škoda posledného nástupu do tomoenage bez úchopu, 

za ktorý dostal ďalšie šido. 

 

 

-57 kg Viktória Majorošová (Slávia STU Bratislava - NŠC) – bez umiestnenia 

(16)  1 x prehra  

1. – Libeer, BEL  

45´´ šido:šido  

2´08´´ šido:0 pasivita 

2´37´´ 0:7 podtočenie z tai-otoši 

V zápase bola Viktória veľmi strnulá, bez pohybu. Súperka si chytala vždy prvá úchop 

a potom sa jej už nevedela dostať cez límocvú ruku. V 3´urobila nástup na tai-otoši do 

plného úchopu a tá ju skontrovala. V závere ju súperka držala aktívnou prácou v newaze 

45´´ do konca zápasu. Mrzí ma takýto zápas lebo mala natrénované po všetkých 

sústredeniach asi najviac. 

 

Záver: 

 

 Celkovo nie som spokojný s vystúpením našich pretekárov – majú byť 

základ, resp. doplnením tímu do ďalšieho OH cyklu (Banský, Barto, Turac, Fízeľ)  ale 

takto to nepôjde. Pokiaľ chceme vyhrávať, musí tam byť viac dravosti a túžbe po 

víťazstve – naozaj sa o to pobiť! Fízeľ mal naozaj ťažký los, tak to nejdem nejako extra 

hodnotiť. 

 Čo sa týka kumikaty, tak to môžem pochváliť jedine Banského, ktorý sa 

snažil ísť si po úchope, dokázal sa uvoľniť zo súperovho úchopu, zaútočiť a aj si svoj 

podržať. Bez týchto vecí sa v zápase nedá presadiť, aj keď majú niektorí dobrý ťah 

a silné veľké techniky (Turac, Majorošová). Ostatní boli po väčšine druhý v úchope 

a z toho potom vychádzal celý zápasový prejav. Barto v zápase so skúseným Musilom 

(prvý nasadený na turnaji)vyhrával na dve šidá a súper ho nejako neohrozoval (okrem 

newazy...). Musí sa naučiť viac ukázať prevahu a aktivitu – bez zbytočných prestávok. 

 Štancel zápasil veľmi nervózne avšak bol to jeho prvý štart po roku - korona 

a zranené rebrá od začiatku júla od kedy nerobil judo až do januára. Navyše mal 

v závere roka dve operácie a po druhej dostal do rany baktériu a nemohli ho zašiť – 

musel byť prakticky bez pohybu skoro dva mesiace. Dúfam, že sa dá dokopy smerom 

k vrcholom sezóny. 

 



 Verím, že si dajú pretekári do ďalších turnajov povedať a vybudujeme dobrý 

tím smerom k OH 2024. Objektívne je treba povedať, že mladým pretekárom chýbajú 

za posledný rok podobné súťaže ale v kvalifikácii nám to nikto nebude zohľadňovať. 

  

 

 

V Banskej Bystrici, 5.3.2021 

 

                      Ján Gregor       


