
Správa z GS Kazan, RUS 
 

Názov akcie: GS Kazan, RUS 

Termín: 2. – 8.5.2021 

Nominácia:  

 -66kg Matej Poliak 

 -90kg Milan Randl 

 -90kg Peter Žilka   

 +100kg Márius Fízeľ 

  

Tréner: Ján Gregor 

Ospravednený: Filip Štancel (zranenie krku) 

 

 

  

Výsledky: 

 

5.5.2021, streda 

 

-66 kg Matej Poliak (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC), 51. IJF ranking – bez 

umiestnenia 

(37)  1 x prehra  

1. – Chopanov, RUS  (50. IJF ranikng) 

1´11´´ šido:šido  .  

1´46´´ 0:šido pasivita 

2´26´´ 0:7 uči-mata 

2´49´´ 7:0 uči-mata-sukaši (podtočenie) 

3´24´´ 0:7 uči-mata 

Poliak zápasil od začiatku veľmi dobre, snažil sa súpera predbiahať v nástupoch, 

kombinovať. Získal postupne náskok na šido. V 2´26´´ ho súper vychytal na uči-matu, 

ktorú mu trafil pekne do pohybu. Následne aktívne zatačil na súpera a vyprovokoval ho 

k nástupu na uči-matu, ktorú výborne podtočil. Súper padol do úplného mosta ale 

rozhodcovia to posúdili ako wazari. V poslednej minúte sa snažil Matej dotlačiť súpera 

znova z jeho uči-maty ale ten do dotiahol na ďalšie wazari. Škoda hodnotenia Maťovej 

akcie – súper neskôr turnaj suverénne vyhral. 

 

7.5.2021, piatok 

 

-90 kg Peter Žilka (Slávia STU Bratislava - VŠC), 35. IJF ranking  

(42)  1 x prehra  

1. – Murao, JPN (19. IJF ranking) 

43´´ 0:10 deaši-harai   

Súper ľavák si hneď chytil vnútorný úchop za golier. Peter sa snažil dostať sa bližšie 

k súperovi horným pravým úchopom ale ostal k súperovi moc bokom – ten to využil na 

dôrazné deaši-harai až na druhú nohu. Murao mal svoj deň a suverénne vyhral celý 

turnaj. 

  

 

-90 kg Milan Randl (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC), 38. IJF ranking – 9. 

miesto 



(42)  1 x prehra  

1. – Tripel, GER (15. IJF ranking) 

30´´ 0:10 „kórejská“ seo-nage 

Súpera – neskoršieho finalistu – naposledy 2 krát porazil. Na tomto turnaji ho súper 

prekvapil pretočenou seo-nage, čo Milan neustál a padol na ipon. Škoda rýchleho 

priebehu, keďže Milan sa cítil veľmi dobre. 

 

+100 kg Márius Fízeľ (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) –. IJF ranking 

(22) 1 x prehra  

1. – Feyziyev, AZE (103. IJF ranking) 

55´´ 0:7 sasai-c-k-aši 

1´18´´ 0:7 osaekomi 

Márius sa snažil oveľa ťažšieho súpera dať do pohybu ale v 55´´ do neho zatlačil s tým, 

že ho chcel dostať von zo zápasiska – súper urobil sasai a na zemi dokončil akciu 

prechodom z goši-žime do osaekomi. Bol to dosť nervózny prejav.  

 

Záver: 

 Gregor, Poliak a Žilka sa turnaja zúčastnili na náklady IJF. Štancel sa žiaľ 

pred odchodom – na poslednom tréningu v Šamoríne – zranil a nemohol odcestovať. 

Suma letenky ostala ako kredit pre neho do budúcnosti. 

 Naši pretekári mali dosť náročný los – Poliak a Žilka išli prvé zápasy 

s neskoršími víťazmi a Randl s finalistom. Žilkovi nenavážil v druhom kole Nhabali, 

UKR (bol zranený) ale body sa mu za tretie kolo žiaľ nerátajú. 

 Ostáva sa už len dobre pripraviť na júnové MS Budapešť a tam zabojovať nie 

len o dobrý výsledok ale aj o kvalifikáciu na OH. Poliak, Randl a Žilka sú dobre 

pripravení a do záverečnej prípravy musia dať všetko. 

  

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 9.5.2021 

 

                      Ján Gregor       


