
Správa z ME Lisabon, POR 
 

Názov akcie: ME Lisabon, POR 

Termín: 13. – 19.4.2021 

Nominácia: -57kg Viktória Majorošová 

 -66kg Matej Poliak 

 -81kg Filip Štancel 

 -90kg Milan Randl 

 -90kg Peter Žilka   

 +100kg Márius Fízeľ 

  

Tréner: Ján Gregor 

 

 

  

Výsledky: 

 

16.4.2021, piatok 

 

-57 kg Viktória Majorošová (Slávia STU Bratislava - NŠC), 142. IJF ranking – 

bez umiestnenia 

(28)  1 x prehra  

1. – Gomez, POR (54. IJF ranking) 

52´´ šido:0 false attack 

1´41´´ šido:0 false attack 

2´56´´ šido:0 pasivita 

S domácou pretekárkou predviedla Viktória veľmi slabý zápas. Súperka sa snažila 

chytiť si silný ľavý úchop zhora, čo sa jej prakticky vždy podarilo a Viktória ostávala 

pod ňou v pasívnej pozícii – navyše v predklone nevedela reagovať na súperkin 

agresívny pohyb a padala na kolená bez nástupu, čo bolo trestané šidom. Problém je, že 

nemá dominantný úchop (pravý alebo ľavý) a tým v podstate reaguje na to kde sa jej 

súperka dovolí chytiť. Keď má súperka svoj dominantný úchop, nedokáže tým pádom 

presadiť si „svoje“. 

 

 

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

umiestnenia 

(28)  1 x prehra  

1. – Shikalizada, AZE  (21. IJF ranikng) 

45´´ šido:0 vyhýbanie sa úchopu??? 

1´24´´ 7:0 sumi-gaeši 

1´55´´ 0:10 tani-otoši 

Maťo začal dobre svoj zápas, držal súpera na dištanc zo začiatku s úchopom dvoma 

rukami. V 1. minúte dostal prísne šido v situácii, kde sa obaja snažili chytiť si rukáv – 

pritom súper si úchop pred tým vytrhol). V 1´24 pekne vystihol súperov nástup do seo-

nage a prebral iniciatívu do sumi-gaeši na wazari. Z ďalšej akcie mal výborne nasadené 

škrtenie, avšak rozhodkyňa to nepochopiteľne prerušila. Škoda, že už neudržal 

koncentráciu a na konci 2. minúty ostal stáť a súper predviedol ukážkové tani-otoši.  

Už v druhom zápase po sebe nedokázal udržať vedenie s výbornými džudistami (to isté 

GS Tashkent). Po skóre začne pasívne a hlavne staticky vyčkávať, čo súper vymyslí 



a prestane bojovať o úchop. Vyčkávanie na kontru bez toho aby aktívne bojoval 

a donútil súpera k unáhlenému nástupu však nefunguje. Súperom dovolí tak si akciu 

dobre pripraviť, nechá im priestor aj na jej prevedenie. So svojimi skúsenosťami 

a pripravenosťou je škoda takýchto chýb a zápasov – určite má na viac.  

 

17.4.2021, sobota 

 

-81 kg Filip Štancel (MŠK Vranov n. Topľou - VŠC), 55. IJF ranking – bez 

umiestnenia 

(39)  1 x výhra, 1 x prehra  

1. – Laakonen, FIN (307. IJF ranking) 

35´´  0:šido pasivita 

1´09´´ šido:0 pasivita 

1´56´´ 0:šido false attack 

2´44´´ 0:šido false attack 

So súperom sa dobre poznali z tréningov v Šamoríne. Súper silovo dobre vybavený 

pravák, ktorý sa snažil hlavne o útoky z kolien. Filip si chytal dobre úchop do dvoch rúk 

a nedovolil súperovi výraznejšiu akciu okrem momentu, kde po pár po sebe idúcich 

nástupov dostal Filip šido. Dominantným úchopom zvýraznil súperove slabé nástupy do 

seo-nage a získal tak ďalšie tresty. Bol to dobre takticky vedený zápas, možno mohol 

lepším pohybom skôr donútiť súpera k chybám. 

 

2. – Chilard, FRA (47. IJF ranking) 

2´21´´ 0:7 morote seo-nage 

So súperom s pravým úchopom začal veľmi aktívne a agresívne od začiatku. Súper sa 

ho snažil držať na dištanc. Veľa síl a času Filipa stála obrana v newaze, kde bol FRA 

veľmi aktívny (rozhodca nechával v tomto zápase newazu dosť dlho). Zápas bol 

vyrovnaný a Filip sa snažil celý čas dostať sa bližšie k súperovi. V jednej „steči“ prehral 

boj o úchop a nevedel sa zbaviť úchopu za rukáv a rozhodcovia ohodnotili súperov hod 

na morote seo-nage na wazari (brucho s vystretou rukou, predtým by to nebola ani 

koka). Znova veľa času strávili v boji na zemi, kde aj súpera pekne pretočil súpera 

avšak pri vykopávaní nohy mu unikol a ešte aj prebral iniciatívu. Neostávalo mu tak 

veľa času na súvislejšiu prácu v postoji. 

 

18.4.2021, nedeľa 

 

-90 kg Peter Žilka (Slávia STU Bratislava - VŠC), 35. IJF ranking – 9. miesto 

(33)  1 x výhra, 1 x prehra  

1. – Kuusik, EST (51. IJF ranking) 

1´41´´ 7:0   

2´59´´ šido:0 pasivita  

So súperom od začiatku dobre pracoval v úchope a nenechával mu veľký priestor. 

V 1´49´´ mu Peter vystihol nástup na tani-otoši a dopadol na neho, z čoho bolo wazari. 

Súper sa snažil byť aktívny ale Peter ho dobre kontroloval a nástupy ho neohrozovali. 

V poslednej minúte dobre takticky so súperom pracoval v newaze, kde ho udržal skoro 

40´´. 

  

2. – Zgank, TUR (12. IJF ranking) 

15´´ 0:šido vyhýbanie sa úchopu 

2´21´´ šido:0 false-attack 



2´53´´ šido:0 jednostranný úchop 

3´43´´ šido:0 vystúpenie 

Zápas začal lepšie Peter a súper dostal hneď šido za vyhýbanie sa úchopu. Celý čas bol 

aktívny avšak dostal dosť prísne šidá – prvé za predstieraný útok, potom jednostranný 

úchop (to bolo jasné – ostal visieť na súperovi) a pred koncom zase prísne šido za 

vystúpenie aj keď do bolo v akcii a hneď sa vracal dnu.  Zápas bol vyrovnaný, takže to 

bola zbytočná nadpráca rozhodkyne. 

 

Peter je veľmi technický pretekár avšak súperi ako Zgank to vedia a nedovolia mu 

chytiť sa do úchopu riadne a nenechajú ho nastúpiť - idú na neho fyzicky a silnou 

kumikatou. Už na pohľad vyzerá Zgank mohutnejšie - zhadzuje z cca 98 – 99kg, takže 

na súťaži už má tak 96kg, čo je vidno z toho ako blokoval Petrove nástupy a akou silou 

sa vedel presadiť. 

 

 

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

miesto 

(33)  1 x výhra, 1 x prehra  

1. – Blondal, ISL (131. IJF ranking) 

3´ šido:0 pasivita  

GS: 

25´´ šido:0 pasivita 

29´´ 7:0 

Súper pravák. Milan začal aktívne, snažil sa kontrovať súperovu ašiwazu ale ten to 

zachytil vždy na kolená. V druhej minúte mal dlhú akciu v newaze (celú minútu) počas 

ktorej súpera chytil 3 x do držania a jeden pokus o páku avšak nepodarilo sa mu to 

dokončiť. Akcia ho však stála veľa síl a postupne preberal aktivitu súper – Milan 

nestačil reagovať na jeho nástupy a dostal v 3´šido a ešte si nepríjemne narazil koleno. 

Miňo bol už zjavne vyčerpaný ale bojoval až do GS, kde si ho súper stiahol na seba, 

keď mu Milan vystihol pokus o ura-nage. 

 

2. – Igolnikov, RUS (8. IJF ranking) 

28´´ šido:0 vyhýbanie sa úchopu 

1´08´´ šido:0 predstieraný útok 

1´25´´ 0:10 hiza-guruma 

Súper má veľmi neortodoxný štýl, na ktorý Miňo nemal odpoveď. Bol veľmi stabilný 

a istý si svojim džudom. Nevedel si na neho presadiť úchop, z ktorého by hop ohrozil. 

Po dvoch šidách sa pokúsil o sasai-c-k-aši avšak súper to s prehľadom vystihol a hodil 

ho na hiza-gurumu. 

 

Milan nemal svoj deň a aj súper v druhom kole bol pre neho veľmi zlý „výber“. 

 

+100 kg Márius Fízeľ (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC) – 195. IJF ranking 

(22) 1 x prehra  

1. – Vakhaviak, BLR (29. IJF ranking) 

58´´ 0:šido pasivita 

2´08´´ 0:7 sasai-c-k-aši 

2´40´´ šido:0 pasivita 

3´43´´ 0:7 kosoto-gari 



Márius začal pekne aktívne a dravo. Súper dostal šido za pasivitu a Márius sa stále 

snažil o aktívny spôsob boja. Bielorus je veľmi skúsený pretekár (v tomto roku porazil 

aj Krpálka na GS Tel Aviv) a pekne vychytal Máriusa na svoj osobák – sasai-c-k-aši. 

Márius sa snažil stále presadiť a v závere skombinoval viacero techník do oboch strán, 

avšak súper to vystihol a kontroval na druhé wazari.  

Márius potrebuje ešte nabrať svalovú hmotu a „udomácniť“ sa v ťažkej hmotnostnej 

kategórii – niekedy sa príliš ponáhľa, prípadne zbytočne ide na telo s oveľa ťažšími 

súpermi.  

 

Záver: 

 Turnaj bol náročný z organizačnej stránky, keďže sme cestovali na skupiny, 

pričom každej skupine som musel naplánovať letenky a PCR testy (2 v prebehu 5 dní, 

min. 48 hodinový rozostup, max. 48 hodín pred odletom). Dosť viazla komunikácia 

s laboratóriom v BA, kedy najskôr stratili Žilkov pondelňajší test, nedalo sa dostať dva 

dni k výsledkom ani ostatných pretekárov (neposlali heslo k dokumentom) a to isté sa 

opakovalo pri druhom teste – k výsledkom sa dostali až tesne pred prechodom hraníc 

a aj to na početné telefonáty, sms, maily... Nehovoriac o tom, že deň pred odchodom 

nejako „zabudol“, resp. si neuvedomil potrebu ďalšieho testu Fízeľ. Musel som vybaviť 

urgentne v piatok ráno na 7:00 odber a okamžité vyhodnotenie – podarilo sa mi to cez 

laboratórium AGEL vo Zvolene (odber v BA) – odlet mali 10:00 zo Schwechatu, takže 

to bolo veľmi natesno. Popri tomto zabezpečovať akreditáciu, tréning, súťažné dni 

a odvozy na letisko a celkovú logistiku bolo naozaj veľa. 

 

 Z výsledkov na turnaji som dosť sklamaný. V závere kvalifikácie si 

predstavujem lepšie a profesionálnejšie výkony hlavne od Poliaka, Majorošovej a Žilku. 

Štancel mal veľkú pauzu po zranení rebier a potrebuje ešte čas (avšak ten nie je...) – 

môžem však povedať, že sa od turnaja k turnaju zlepšuje a verím, že na MS to bude už 

výkon na úrovni. Fízeľ ešte musí nabrať silu aj váhu do ťažkej váhy ale taktiež 

skúsenosti. Majorošová je na turnajoch veľmi nevýrazná a pasívna a podobným 

prístupom, kde sa prispôsobuje súperkám na IJF turnajoch nemá šancu. Žilka má 

vyrovnané zápasy s TOP pretekármi jeho váhovej kategórie ale za posledné 3 roky je to 

stále na rovnakej úrovni a stále sa bavíme o tom istom – „je to dobré, ale kúsok chýbal“ 

– ten kúsok je v ňom. Poliak si už nemôže dovoliť takéto chyby ak sa chce ešte 

presadiť. 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 22.4.2021 

 

                      Ján Gregor       


