
Správa z GS Tashkent, UZB 
 

Názov akcie: GS Tashkent, UZB 

Termín: 2. – 8.3.2021 

Nominácia:  

 -66kg Matej Poliak 

 -81kg Filip Štancel 

 -90kg Milan Randl 

 -90kg Peter Žilka   

  

Tréner: Ján Gregor 

 

 

  

Výsledky: 

 

-66 kg Matej Poliak (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – 7. miesto 

()  2 x výhra, 2 x prehra  

1. – Stefanelli, ITA  

28´´ 7:0 uči-mata 

1´30´´ šido:0 pasivita 

Hneď v úvode si chytil dobrý úchop a rozbehol súpera do roztočenej uči-maty, ktorú po 

súperovom bloku zakombinoval kouči – ouči a pokračoval znova v dôraznom nástupe 

na uči-matu – vynikajúca práca. Súper pravák stále útočil na seo-nagy. Po sérii silných 

útokov dostal Maťo šido, po ktorom sa skoncentroval, zlepšil boj o úchop a zbieral čas 

v newaze. Do konca zápasu tak už nedostal ani šido.   

 

2. – Wawriczek, POL  

14´´ 0:7 skaši-uči-mata 

2´02´´ 7:0 kontra kata-guruma 

2´24´´ 0:šido false atack 

2´41´´ 7:0 kosoto-gari 

Na začiatku súper vystihol Maťov pokus o roztočenú uči-matu a uhol sa mu, z čoho 

bolo wazari. Súpera dobre poznal ale ten bol dobre rozbehnutý a pohyblivý (v prvom 

zápase porazil jedného z favoritov súťaže – Abduldzhalilova, RUS na wazari a ipon). 

Matej šiel aktívne do úchopu dvoma rukami a súperove nástupy dobre blokoval. Po 

jednej z akcií, kde vystihol opakovaný nástup do kata-gurumy ho rukami dotačil na bok 

na wazari. Pokračoval v tlaku a získla šido. Po nástupe do ľavého uki-goši pokračoval 

pravým kosoto-gari. Znova dobrá kontrola v úchope, kombinácie a aktívny boj – tým 

dokázal kontrolovať súperove nástupy, tak ako v prvom zápase.  

 

3. – An, KOR  

1´27´´ šido:0 false atack 

1´43´´ 0:7 ľavá morote-seo-nage 

2´59´´ šido:šido 

Súper silný ľavák (majster sveta, 2. OH Rio). Maťo začal aktívne a snažil sa prelamovať 

súperov ľavý úchop. V 1´27´´ obetoval šido, keď sa dostal do súper do svojho úchopu 

a Maťo ostal predklonený. Hneď na to súper nastúpil na zdanlivo nepodarené seo-otoši 

a Matej ho chcel otočiť na druhú stranu – súper však začal vstávať na kolená a ťahať 



ľavú seonage pod seba a dotlačil to na wazari. Maťovi sa nepodarilo už dostať sa cez 

súperovu ľavú ruku držiacu límec.  

 

4. – Serikzhanov, KAZ  

2´ 7:0 kontra osoto-gari 

2´47´´ 0:7 

3´14´´ 0:7 uči-mata 

So súperom (2. MS 2018) mali vyrovnané prvé 2 minúty kedy striedali útoky. Matej 

mal dobrú kumikatu a znervózňoval tým súpera. V druhej minúte ho tým vyprovokoval 

k nedôraznému osoto-gari, ktoré Maťo okontroval a súpera hodil na plný chrbát. 

Rozhodca to žiaľ posúdil ako wazari. Potom Maťo zmenil štýl na vyčkávací a tak 

nezachytil najskôr nástup na ľavú goši-gurumu a potom ostal stáť na druhú stranu 

jednou rukou a padol na uči-matu. Snažil sa oba nástupy podtáčať ale súper bol dôrazný 

a hlavne na to to bolo moc statické. Ešte by som pripomenul „neaktivitu“ po akciách 

z postoja – tých hodnotených – aj tam treba okamžite pokračovať! 

  

-81 kg Filip Štancel (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC)  

()  1 x výhra, 1 x prehra  

1. – Angeles Sotelo, PER  

41´´ 0:šido false atack 

1´14´´ 10:0 osaekomi 

Od začiatku chytal súpera – praváka dvoma rukami a kontroloval ho. Po prvej minúte 

urobil v newaze dôrazný prechod od predu a udržal ho. Pozitívne bolo, že to nebolo také 

nervózne a chaotické ako v Prahe v prvom zápase. 

 

2. – Casse, BEL  

1´14´´ 0:šido pasivita 

2´17´´ 0:šido pasivita 

2´35´´ 0:7 uki-goši 

3´07´´ 0:7 ipon seo-nage 

V zápase s aktuálnou svetovou jednotkou sa Filip nevedel presadiť cez súperovu pravú 

ruku za límec, ktorou ho kontroloval a keď sa ho snažil dostať pod seba tak ho 

predbiehal na kata-gurumy a seo-nage. Nie že by sa Filip nesnažil  - chcel chytať do 

dvoch rúk, čo bolo tiež pozitívne oproti Prahe ale momentálne to bol súper nad jeho 

sily. Určite to bol lepší výkon ako na poslednom turnaji ale ešte potrebuje veľa zápasiť. 

 

 

 

-90 kg Peter Žilka (Slávia STU Bratislava - VŠC) – bez umiestnenia 

()  1 x výhra, 1 x prehra  

1. – Apor Toth, HUN  

1´34´´ 0:šido  

1´57´´ 7:0 osoto-gari  

3´09´´ 10:0 ude-garami 

Na mladého sebavedomého súpera šiel od začiatku agresívne a dôrazne. Hodil veľmi 

peknú kombináciu – naznačené ouči-gari a pokračoval osoto-gari. V ďalšej akcii 

postupoval dôrazne v newaze a po pretočení súpera na chrbát dokončil akciu ude-

garami. Takto nejak si predstavujem vystúpenie na GS. 

 

 



2. – Gwak, KOR  

31´´ Šido:0 pištoľový úchop 

2´10´´ šido:0 vyhýbanie sa úchopu 

GS: 

32´´ šido:0 pasivita 

Veľmi silný súper – vyhranený ľavák. Na začiatku si Peter pekne chytil úchop za rukáv 

ale dlho to držal bez útoku a dostal za to šido – v takom úchope treba robiť, potom to 

trestané nie je. Bili sa celý čas o úchop a v polovici zápasu dostal Peter druhé šido, ktoré 

malo byť naopak – rozhodca bol od chrbta pretekárom a na zábere vidno ako si KOR 3 

krát vytrhol rukáv... V závere zápasu a v GS už Žilkovi chýbali sily na boj o úchop 

a útok a dostal tretie šido. Škoda, že nešiel agresívnym spôsobom tak ako v prvom 

zápase (aj keď KOR bol iná liga) – len tak sa môže presadzovať proti TOP súperom 

z rankingu IJF.  

 

Nerád tiež konštatujem, že v závere zápasu úplne kondične odišiel a to v podstate 

neurobil ani jeden riadny nástup, ktorým by súpera ohrozil. 

 

 

-90 kg Milan Randl (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC)  

()  1 x prehra  

1. – Nagasawa, JPN  

1´06´´ šido:šido  

2´11´´ šido:0 sťahovanie súpera ??? 

2´55´´ 0:7 seo-nage 

3´22´´ 0:7 osaekomi 

Veľmi kvalitný súper, neskorší víťaz – Milan s ním šiel vyrovnanú bitku a škoda, že sa 

do toho zase miešali rohodcovia. Po taktickej bitke obidvoch pretekárov, kde sa snažili 

vybojovať si čo najlepšiu pozíciu dostal Milan šido na sťahovanie súpera – chytil si síce 

dva límce ale nastúpil do ouči-gari a súper sám sklonil hlavu... Súper mal naopak nástup 

do uči-maty kde sa pustil oboma rukami a hodil šípku a to ako predstieraný útok 

hodnotené nebolo. Miňo musel útočiť, keďže mal už dve šidá a prepadol na seo-nage na 

opačnú stranu. Potom JPN dokončil akciu v newaze. 

 

Záver: 

 Mali sme (aj iné krajiny) značné zmetky v komunikácii s organizátormi, 

keďže v oficiálnych propozíciách uviedli zlú emailovú adresu na ubytovanie a na iných 

emailoch neodpovedali, takisto telefónne čísla boli k ničomu. Mali sme isté len 

ubytovanie pre Gregor, Žilka, keďže tých sa podarilo vybaviť na IJF support. Písal som 

im aj ja osobne ešte 3 krát v pondelok, utorok pred odchodom – posledný krát 

z Istanbulu. Prišiel som skorším letom s Poliakom a dohadovali sme sa o ubytovaní do 

pol 5 ráno – nechceli Poliaka ubytovať. Nakoniec sme to uhádali ale riešil som to ešte 

o 11 večer na druhý deň. Nakoniec Žilka, Randl a Štancel bývali na inom hotely, čo je 

pri dnešných opatreniach s testami a všetkým dosť komplikácia pre trénera. Na 

poslednú chvíľu nám povedali, že budeme platiť v hotovosti, tak som ešte večer pred 

odchodom musel vyberať hotovosť. 

 

 Čo sa týka turnaja môžem byť s prejavom a vystúpením našich pretekárov 

spokojný aj keď výsledky mohli byť ešte lepšie. Najviac potešil výborný výkon Poliaka, 

ktorý mal blízko k bojom o medaile – škoda, že neudržal vedenie s vynikajúcim KAZ. 



Získal však cenné body do OH kvalifikácie. Na podobných výkonoch (aj napriek 

prehrám) sa dá stavať ďalej.  

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 20.1.2021 

 

                      Ján Gregor       


