
Správa z MS Budapest, HUN 
 

Názov akcie: MS Budapest, HUN 

Termín: 4. – 10.6.2021 

Nominácia:  

 -66kg Matej Poliak 

 -81kg Alex Barto 

 -90kg Milan Randl 

 -90kg Peter Žilka   

  

Tréner: Ján Gregor 

 

 

  

Výsledky: 

 

7.6.2021 

 

 

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

umiestnenia 

(58)  1 x výhra, 1 x prehra  

1. – Zantaraia, UKR  (18. IJF ranking) 

46´´ 0:šido pasivita 

1´37´´ šido:0 false attack 

2´17´´ šido:0 pasívny úchop 

GS: 1´02 7:0 uči-mata 

Zápas s legendou svetového džuda mal vyrovnaný priebeh. Maťo začal aktívne 

a vybojoval prvé šido za pasivitu. V 1´37´´ dostal šido za nepodarený nástup do kata-

gurumy ale vôbec to nebol zlý nástup – za také sa šido nikdy nedáva aspoň nie za prvé. 

V 2´17´´ dostal zaslúžené šido, keď sa súper dostal do silného horného úchopu a Maťo 

radšej to uhral na taktické šido. V GS po náročnom zápase hodil uči-matu na wazari. 

   

2. – Le Blouch, FRA  (22. IJF ranking) 

1´32´´ šido:šido vyhýbanie sa úchopu 

GS:  

1´28´´   šido:0 pasivita 

2´57´´ šido:0 pasivita  

Súper mal veľmi nepríjemné, neatraktívne džudo ale v konečnom dôsledku efektívne – 

svojim antidžudom sa dostal na 7. Miesto, kedy vyhral všetko na šidá. V zápase 

s Poliakom to bola tesná hranica medzi tým, čo je je false attack a tým kedy to rozhodca 

nechá tak ale zákonite musí dať druhému šido za pasivitu. Viacero nástupov na 

sumigašei resp. tomoenage FRA nemal vôbec pod kontrolou a ani v úchope ale 

rozhodca to bral ako aktivitu. Rozhodkyňa z JPN v iných zápasoch (napr. aj Poliak zo 

UKR) takéto akcie hodnotila ako false atack. 

 

9.6.2021 

 

-81 kg Alex Barto (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC), 199. IJF ranking – bez 

umiestnenia 



(78)  1 x prehra  

1. – Gotonoaga, MDA (45. IJF ranking) 

GS: 3´21´´ 0:10 ucuri-goši 

Alex šiel s kvalitným súperom dobrý zápas. Postupne získaval prevahu a v GS už 

súperovi dochádzali sily. Urobil tam viacero slabých nástupov, kde Alexa ani 

nevychýlil, ktoré však rozhodca netrestal ako predstieraný útok – keď sme analyzovali 

zápas, bolo jasné, že mohol mať už 2 šidá za opakované predstierané útoky (seonage 

a tomoenage). Zbytočne to v štvrtej minúte chcel ukončiť a nastúpil do oučigari – slabo 

však súpera vychýlil a potom ostal stáť, čo ten využil a hodil na ipon. 

 

10.6.2021 

 

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

(57)  1 x výhra, 1 x prehra  

1. – Klammert, CZE (25. IJF ranking) 

22´´ 0:šido jednostranný úchop 

58´´ 0:7 soto-maki-komi 

2´21´´ 0:šido pasívny postoj   

2´43´´ šido:0 bear hug  

Zápas začal Peter dobre avšak nevedel sa dostať vôbec do tempa. Na konci 1´padol na 

soto-makikomi na wazari a už to nedokázal dobehnúť. Získal ešte jedno šido za pasivitu 

súpera ale potom mu už neostali sily na vytvorenie väčšieho tlaku alebo rozhodujúci 

útok. S Klammertom prehral prvý krát a je škoda, že na takejto dôležitej súťaži. Ten 

dokázal aký je to bojovník s profesionálnym prístupom. 

 

 

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

(57)  1 x výhra, 1 x prehra  

1. – Galarreta, PER (37. IJF ranking) 

16´´ šido:šido vyhýbanie sa úchopu 

1´38´´ šido:0 vystúpenie 

2´21´´ 0:šido pasivita  

3´11´´ 0:7 kontra soto-maki-komi - podtočenie 

3´28´´ šido:0 vytláčanie 

Súper ľavák. Nevedeli sa dostať do úchopu, resp. PER s rýchlym štýlom kumikaty 

ľahko uhýbal rukami. Milan si ho nevedel dostať do úchopu a keď sa aj chytili, bol 

značne zo súpera nervózny a púšťal sa. Navyše sa pri pohyblivom súperovi vyčerpal 

a začal robiť školácke chyby. V 1´38´´ takto dostal šido za vystúpenie. V zápätí ho 

rozhodca podržal, lebo vytláčal súpera oboma rukami mimo tatami a mohol dostať 3. 

šido.  Bol však dobre agresívny v boj o úchop, nevzdával sa a získal šido za pasivitu 

súpera. Dokázal už súpera chytiť oboma rukami a zdalo sa, že sa dostáva do zápasu.  

V 3´11´´ naznačil súper osoto-gari, ktoré chcel Milan otočiť na soto-maki-komi ale len 

sa otočil a súper ho podtočil na wazari. V ďalšom útoku ho Miňo v predklone tlačil 

oboma rukami von z tatami a dostal 3. šido za vytláčanie. 

 

Záver: 

 Na turnaj sme museli cestovať už 4.6. kvôli momentálnym pravidlám a išli 

sme na tri skupiny: Gregor, Poliak 4.6., Barto, Hladíková 6.6., Randl, Žilka 7.6.. 

 Poliak ukázal dobrú pripravenosť – poraziť súpera ako Zataraia na MS 

znamená dobrý kus roboty. Škoda, že sa nedostal ďalej po dobrom úvode. Mrzí ma 



vystúpenie Randla, ktorý so svojimi skúsenosťami a profesionálnym prístupom má 

naviac a dával som mu šance na to aby preskočil Žilku alebo ho aspoň potrápil 

v kvalifikácii. Vystúpenie Žilku je žiaľ výsledkom jeho prístupu ku svojim 

povinnostiam, na ktoré som upozorňoval už dávno. Tým, že bol stále najvyššie 

v rankingu a na „kvóte“, sa mu niektoré veci „ospravedlňovali“ ale dobehlo ho to (a nás 

tiež). Mladý Barto podal dobrý výkon a musí ešte na sebe popracovať – preto však na 

MS štartoval – lebo vidno, že napreduje a pracuje na sebe. 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 25.6.2021 

 

                      Ján Gregor       


