
Vyhodnotenie GS Tbilisi 

Termín : 23.-29.3.2021 

Tréner : Marek Matuszek 

Športovci : Viktória Majorošová, Bruno Banský, Márius Fízeľ 

Do Tbilisi sme leteli na 2 skupiny, 23.3. Banský, Majorošová a Matuszek a 25.3. priletel Fízeľ. 

Banský a Majorošová odlietali 28.3. a Fízeľ, Matuszek 29.3. 

Všetky testy boli negatívne. 

- 57 kg Viktória Majorošová – Marica Perisic (SRB) 

Vikina sa stretla v 1.kole so súperkou, ktorú poznala so sústredení, kde s ňou zápasila. Zápas 

začala dobre, dokázala si presadiť svoj úchop, ale po 1´sa dostali so súperkou na zem 

a súperka nasadila škrtenie a vyhrala na ippon. Nie je veľmi čo hodnotiť, zápas trval krátko, 

škoda, že si Vikina nedala v ne waze pozor, lebo sme vedeli, že súperka je na zemi dobrá. 

 

- 73 kg Bruno Banský – Mark Hristov (BUL) 

Bruno začal zápas opatrne, nevedel blokovať súperovu pravú ruku, chytal sa ľavačkou 

zvonku, súper ho predbiehal v nástupoch a v 1 39´bol napomínaní za pasivitu, 2 01´si Bruno 

padol na kouči gari na wazari, 3 10´dostali obidvaja šido za pasivitu,3 10´sa Bruno dostal 

súperovi na telo a hodil ouči gari na wazari. Zápas pokračoval v GS a 4 46´si Bruno padol na 

wazari  po svojom nástupe uči mata, s ktorého ho súper podtočil. Nebol to zlý zápas, páčilo 

sa mi že Bruno bojoval a dokázal skóre vyrovnať. Škoda, že neskúsil zmeniť spôsob boja 

o úchop, aby sa viac dostával súperovi na telo. 

 

+100 kg Márius Fízeľ – Maciej Sarnacki (POL) 

Márius začal  aktívne, už v 17´´dostal wazari, ktoré však rozhodcovia zrušili, v 35´´ dostal šido 

za chytenie nohy a 53´´ Márius po súperovom útoku kosotogari kontroval a hodil ippon, aj 

ten mu však od stolíka zrušili. 1 21´si Márius padol na kosotogari na ippon. Škoda, že 

nedokázal súperovi zo začiatku zápasu ľavou rukou blokovať jeho nástupy a ísť na telo až keď 

súper už nebude mať toľko síl. Sarnacki je skúsený pretekár a od Máriusa oveľa ťažší 

a Márius sa ním dokázal rovnocenne pobiť. 

 

Na turnaji sme nevyhrali ani zápas, ale pre Bruna a Máriusa  to určite bol potrebný štart, kde 

nabrali nové skúsenosti. 

 

                                                                                                              Marek Matuszek 


