Správa z EO Riccione, ITA
Názov akcie:
Termín:
Nominácia:

EO Riccione, ITA
9. - 11.9.2022
-90kg Milan Randl
-90kg Peter Žilka
+100kg Márius Fízeľ

Tréner:

Ján Gregor

Výsledky:
3.9.2022, sobota
-90 kg
Peter Žilka (Slávia STU BA - VŠC)
(40)
1 x výhra, 1 x prehra
1. – Rigano, ITA
0:šido
pasivita
šido:0
pasivita
0:šido
predstieraný útok
GS:
2´30
7:0
uči-mata
Zápas s pravákom bol z veľkej časti o kumikate. ITA šiel agresívne po úchope a hneď
nastupoval. Rozhodcovia mu to až tak nebrali, keďže veľa nástupov bolo mimo. Dostal
aj 2 x šido. V GS bol zápas stále vo vysokej intenzite a v 2´30 Peter rozhodol nástupom
na uci-mata.
2. – Damier, FRA
1´
0:šido
vyhýbanie sa úchopu
1´40´´
šido:0
pasivita
2´25´´
0:7
soto-maki-komi
3´
7:0
ura-nage
0:šido
pád na lakte
3´10´´
0:7
ľavá front uci-mata
Súper vysoký pravák so silnou agresívnou kumikatou, kde veľa krát predbiehal Petra
a celkovo mal silnejší pravý úchop. Peter padol na wazari na soto-maki-komi kedy začal
akciu – chcel sa dostať súperovi za chrbát ale ostal stáť. V ďalšej „steči“ konečne
zakombinoval techniky hodil na wazari súpera na ura-nage. Škoda, že si hneď na to
nedal pozor, kedy ho súper pri kumikate predbehol na druhú stranu a hodil druhé wazari
Petrov výkon nebol ideálny ale vzhľadom na zameškané po zdravotných problémoch po
ME išiel na turnaj prakticky z plnej prípravy. Cieľ sezóny sú MS a kvalifikačné turnaje
v závere roka. Napriek tomu nie som spokojný s výkonom – posledné 4 týždne musí
zabrať a sústrediť sa na každý deň. Musí však pridať na agresivite v úchope a väčšej
variabilnosti v útoku – hlavne pohyb a kombinácie. Záver prípravy sa budeme
orientovať na tieto ciele.
-90 kg
(40)

Milan Randl (ŠK DUKLA Banská Bystrica – VŠC), 9. miesto
1 x výhra, 1 x prehra

1. – Hytonen, SWE
3 x 0:šido
pasivita
2´06´´
hansoku-make
Súperovi nedovolil žiadnu techniku – takticky ho držal v úchope a predbiehal pohybom.
2. – Maisuradze, GEO
Šido:šido
0:šido
pasivita
GS:
Šido:0
pasivita
53´´
0:7
tai-otoši
Výborný zápas s aktuálnym Majstrom Európy. Veľmi dobre takticky šiel od začiatku
a snažil sa vychytávať súperovu aši-wazu. Mal z toho rešpekt a do ničoho sa nenáhlil.
Dva krát súper vyletel do výšky ale vždy to pretočil na brucho. V GS mal viac sily GEO
aj keď aj tu ho Milan dokázal ohroziť.
Milan šiel na turnaji veľmi dobre takticky a uvoľnene. Zápas s Gruzíncom bol veľmi
tesný.
+100 kg Márius Fízeľ (ŠK DUKLA Banská Bystrica – VŠC), 7. miesto
(19)
1 x výhra, 2 x prehra
1. – Mattson, SWE
šido:šido
1´10´´
0:šido
kopanie bez vychýlenia
7:0
osaekomi
So súperom sa dobre poznajú ale aj tak to nebol dobrý zápas. Márius stále prechytával
úchop a nevedel si súpera poriadne podržať a vnútiť mu svoj spôsob boja. V poslednej
minúte súper urobil chybu a pri pokuse o sumi-gaeši ho Márius dobre vystihol a chytil
do osaekomi.
2. – Diabi, FRA
25´´
šido:0
vytrhnutie úchopu
3´
0:šido
pasivita
GS:
1´17´´
0:šido
pasivita
1´47´´
šido:0
predstieraný útok
2´10´´
0:10
ura-nage
Súper bol evidentne o veľa ťažší. Hneď na začiatku súpera riadne chytil do úchopu
a pekne si ho vodil ale nevyťažil z toho. Márius sa snažil nastupovať na seo-nage a na
tomoe-nage ale nevedel ho riadne vychýliť. Bol však aktívnejší a získal šido za pasivitu
súpera. V GS začal hneď aktívne a mal výborný nástup na tomoe-nage, kde sa súper
v poslednej chvíli pretočil. V 2´10´´ sa dostali do úchopu ayotsu a Márius sa pokúsil
o osoto-gari – súper ho blokol a hodil na ura-nage.
3. – Kokauri, AZE
2´10´´
0:10
osaekomi
So skúseným pretekárom bol postoj vyrovnaný ale prekvapil ho dôrazným prechodom
na zemi, kde nezachytil jeho útok a udržal ho.

Záver:
Najlepší výkon podal Randl, ktorý sa bil v dobrej pohode a sústredený. Žilka
a Fízeľ išli na turnaj prakticky z plnej prípravy (absolvovali aj VT Oberwart), takže ich
výkon nebol ideálny. Je pred nami obdobie zamerané na intenzitu a vyladenie na MS
a kvalifikačné turnaje v závere roka.
V Banskej Bystrici, 7.9.2022
Ján Gregor

