
Správa z MS Tashkent, UZB 
 
Názov akcie: MS Tashkent, UZB 
Termín: 6. – 13.10.2022 
Nominácia:  
 -81kg Alex Barto 
 -90kg Milan Randl 
 -90kg Peter Žilka 
 -100kg Benjamín Maťašeje 
 +100kg Márius Fízeľ 
  
Tréner: Ján Gregor 
 
Výsledky: 
8.10.2022 
-81 kg Alex Barto (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC), 93. IJF ranking 
(47)  1 x výhra, 1 x prehra  
1. – Zaboroscius, MDA (58. IJF ranking) 
46´´ 10:0 uči-mata sukashi 
V prvej minúte pekne vystihol súperov pohyb a predbehol ho na uči-matu – krásny 
moment. 
 
2. – Mollaei, AZE (6. IJF ranking) 
1´04´´ 0:šido chytenie nohavice 
3´07´´ šido:šido zaseknutý v pozícii ayotsu 
  Zrušenie šido pre AZE 
GS: 
49´´ šido:0 vystúpenie 
1´46´´ 0:10 kata-guruma 
Barto šiel výborný, vyrovnaný zápas proti TOP pretekárovi striebornému z OH. V 3´ sa 
spolu zasekli v pozícii, kde nič nerobili a rozhodkyňa dala šido obidvom – od stolíka to 
však nepochopiteľne pre Mollaeia zrušili (evidentne sa im nepáčilo, že by prehrával už 
na 2 šidá). V GS už Alex strácal sily ale stále sa snažil byť aktívny. V 5´46´´ mu ostala 
ruka pod súperom a ten to využil na osobnú techniku kata-guruma. 
 
Od Barta to bol naozaj výborný výkon na vrcholnom podujatí – súper nevedel na neho 
vymyslieť nič ohrozujúce. Škoda nezmyselného zrušenia šida pre súpera, kde by musel 
zápas otvoriť. Barto mal znova zdravotné problémy s vysokými pulzami – po VT 
Dunajvaros mierne ochorel a musel si dať 3 dni voľna. Po návrate mal znova príznaky 
ako v lete po očkovaní – vysoké pulzy, slabšia regenerácie. Sťažoval sa na to aj na 
rozcvičke a na turnaji sa ešte dobre necítil. Mrzia nás tieto zdravotné problémy, za ktoré 
pretekár nemôže a nevie ich ovplyvniť. 
 
-90 kg Peter Žilka (Slávia STU BA - VŠC), 77. IJF ranking 
(49)  1 x výhra, 1 x prehra  
1. – Florentino, DOM (36. IJF ranking) 
Nenastúpil na zápas.  
 
2. – Bobonov, UZB (1. IJF ranking)  
1´30´´ 0:7 uki-goši 



2´04 šido:0 vyhýbanie sa úchopu 
2´57´´ šido:šido  
3´21´´ 7:0 front uči.mata 
GS: 
1´09 šido:0 pasivita??? 
Domáci favorit a neskorší víťaz je veľmi explozívny džudista. Petrovi sa darilo 
blokovať jeho dynamické nástupy a nedostávať sa do pasivity až na moment, kde sa 
nechal uspať pomalým pohybom, z ktorého UZB urobil výbušný nástup do uki-goši. 
Súper mal agresívnu kumikatu a nechcel si ho pustiť na telo. V poslednej minúte Peter 
ožil a začal súpera viac ohrozovať. V 3´21´´ Peter zabral a po dôraznom útoku na telo 
hodil wazari. V GS bol zápas vyrovnaný a po jednej Žilkovej akcii, jednej Bobonovovej 
a ďalšej, ktorú začal Žilka mu dali nepochopiteľné šido za pasivitu... Domácemu 
pretekárovi chceli veľmi pomôcť, keďže do toho dňa boli bez výsledku. 
 
Peter mal smolu v príprave, kde po výbornom sústredení v Riccione ochorel. Choroba 
nebola veľmi silná a kolísalo to zo dňa na deň. Mal zistené dve bakteriálne infekcie 
v hrdle a v nose a musel brať antiobiotiká. Týždeň pred MS začal postupne trénovať 
avšak pred odchodom musel znova tréningy vynechať a prvý mal prakticky až deň pred 
štartom. Výrazne mu klesla aj hmotnosť (88,5kg na vážení) a samozrejme to malo vplyv 
aj na kondičku. Vzhľadom na to by som vyzdvihol jeho bojovný výkon s takým 
súperom, kde nebolo vidno veľký rankingový rozdiel.  
 
 
-90 kg Milan Randl (ŠK DUKLA Banská Bystrica – VŠC), 87. IJF raking 
(49)  1 x prehra 
1. – Gunchenko, UKR  (116. IJF ranking) 
22´´  šido:šido pasivita 
2´56´´ 0:šido pasivita 
3´33´´ 0:10 sumi-gaeši 
Randl začal zápas s vysokým pravákom takticky dobre – nenechal sa zatvárať zhora 
a držal si súpera na dištanc, kde sa snažil útočiť aši-wazou. Po zisku druhého šida sa 
zápas vyvíjal dobre. Súper ho však začal zatvárať cez jednostranný úchop, pričom sa 
Milan predklonil a snažil sa súpera zbytočne vytlačiť do súperovho pohybu – ten urobil 
sumi.gaeši a zápas ukončil.  
 
Milan robil v priebehu roka značné chyby na turnajoch, napriek výbornému 
tréningovému zápasovému prejavu a maximálnemu nasadeniu. Najlepšie sa bil na EO 
Riccione – posledný turnaj pred MS.   
 
-100 kg Benjamín Maťašeje (ŠK DUKLA Banská Bystrica – VŠC), 79. IJF 
ranking 
(41)  1 x prehra 
1. – Reyes, CAN (31. IJF ranking) 
1´18´´ 0:10 uči-mata 
Beny mal prvý zápas voľný a v druhom sa stretol s Kanaďanom, ktorý mal životnú 
formu a prehral až vo finále (s veľkou pomocou rozhodcov). V daný deň bol naozaj 
výborný a nedal súperom šancu. Benjamín sa snažil a dostal sa k pár nástupom. Chcel 
súperov nástup na uči-matu pretočiť ale ten ho podržal a hodil na ipon. 
 



K súťaži pristupoval naozaj profesionálne a bolo to pre neho prínosné do budúcnosti. 
V príprave tiež ukázal svoju schopnosť pripraviť sa mentálne aj fyzicky na dôležité 
turnaje. 
 
+100 kg Márius Fízeľ (ŠK DUKLA Banská Bystrica – VŠC), 47. IJF ranking 
(36)  1 x výhra, 1 x prehra 
1. – Konoval, USA (25. IJF ranking)  
1´04´´ 0:šido pasivita 
2´05´´ 7:0 seo-nage 
2´42´´ 0:šido pasivita 
3´34´´ 7:0 osoto-gari 
Súper je o dosť vyššie v rankingu ale Márius mu nedal šancu. Postupne si vytváral tlak 
a priestor na útoky na rôzne techniky (seo-nage, sode, osoto-gari, tomoenage...) a tým 
nepustil súpera k slovu. Ukázal dobré nástupy a hodil 2 krát pekné techniky. 
 
2. – Rakhimov, TJK (1. IJF ranking)  
49´´ 0:7 deaši-harai 
1´23´´ 0:7 deaši-harai 
 Znova sa snažil začať aktívne ale súper bol tentokrát o poznanie silnejší. Vysoký súper 
s ľavým úchopom si ho držal na dištanc a z toho ho dva krát hodil na deaši-barai. Druhý 
krát to bolo, keď sa Márius vracal z nástupu do uči-maty. 
 
Záver: 
 Všetci pretekári si z môjho pohľadu zaslúžili byť na MS a každý vydal zo 
seba maximum. Veľká škoda bola, že v záverečnej príprave ochoreli Žilka (ten najviac 
– musel brať aj antibiotiká), Barto (mal znova problémy s vysokými pulzami, zvýšené 
ASLO a pod.) a Maťašeje, ktorý však mal len 4 dni pauzu a bol v poriadku. 
 Vylosovanie mali tiež dosť náročné (aj keď sú to MS a treba sa pobiť 
s každým) a už v druhom kole mali súperov z absolútnej svetovej špičky: 
Žilka a Fízeľ: pretekárov v 2. kole, ktorí sú na 1. mieste v IJF rankingu 
Barto: Mollaei – absolútna špička (Majster sveta, 2. miesto OH) 
Maťašeje: neskorší finalista 
 Podali však výborné výkony a napríklad Barto a Žilka neboli ďaleko aby 
svoje zápasy vyhrali. Do budúcnosti je to vynikajúca skupina vyrovnaných pretekárov, 
ktorí pri nasadení aké momentálne majú môžu pomýšľať na výrazne lepšie umiestnenia. 
Samozrejme, že musia poraziť súperov zo svetovej špičky.  
   
 
V Banskej Bystrici, 14.10.2022 
                      Ján Gregor       


