
Správa z GS ABU DHABI, UAE 2022 
 
Názov akcie: GS ABU DHABI, MGL 
Termín: 21. – 24.10.2022 
Nominácia:  
 -90kg Peter Žilka 
 +100kg Márius Fízeľ    
  
Tréner: Matej Hajas 
 
  
 
Výsledky: 
23.10.2022, Nedeľa  
 
Peter Žilka – 90 kg  (STU BA - VŠC) 1 x výhra + 1x prehra  
1. – RIGANO, ITA        (WRL) 137.   7:0 
1:50 Wazari Žilka        
3:01 šido Žilka        pasivita 
3:51 šido Žilka        pasivita 
 
Náročný zápas s Talianskym pretekárom ktorého už tento rok Peter porazil. Peter 

nastúpil do zápasu veľmi aktívne, snažil sa od začiatku zápasu vyvinúť tlak na súpera 

a 1:50 sa mu podarilo dostať na telo súpera, z toho následne hodil Wazari. Zvyšok 

zápasu si Peter postrážil, snažil sa takticky bojovať o úchop, no v závere sa pár krát 

zbytočne opäť púšťal do akcie na telo. Po zápase opäť cítil bolesti kolena. 

 
2. –TSELIDIS , GRE        (WRL) 35.      0:10 
 
1:01        šido obaja        pasivita 
1:15        wazari GRE      
1:46        šido Žilka 
2:12        šido obaja  
 
Peter súpera z GRE opäť dobre poznal, snažili sme sa sústrediť hlavne na rýchlu 

kumikatu, preberanie úchopu na kríž a tým znemožniť súperovi neustále sa otáčať 

a skákať do nízkych techník ako seoi/sode, čím je veľmi známy. Bol to opäť ťažký 

taktický zápas, kde v jednej akcií Peťo zaváhal a súper hodil wazari, o ktorom by sa 

dalo zase polemizovať. Peter si nevedel presadiť dobrý úchop a súper ho opäť 

predbiehal v nástupoch, začo bol aj ´potrestaný šidom. V nasledujúcej akcií sa dostal 

Peter do dobrého úchopu, zobral si súpera do pohybu, no po pár sekundách bez nástupu 

oboch pretekárov potrestali šidom a Peter zápas prehral. 

 
 



 
 
 
 
+100 kg Márius Fízeľ (ŠK DUKLA Banská Bystrica – VŠC) 
  3 x výhra 2 x prehra  5. miesto  
1. – MANAIE, KSA        (WRL) 166.       10:0  
 
1:01         šido KSA             pasivita 

1:58         šido KSA             pasivita 

2:25         ipon Fízeľ            škrtenie  

 

Od začiatku zápasu mal Márius navrch, hneď sa dostával do svojho dominantného 

úchopu a ohrozoval súpera z každej akcie. Súper bol za to 2 krát potrestaný, pokúsil sa 

o nízku techniku, ktorú Márius zablokoval a následne súpera uškrtil.  

 
2. – BELREKAA, ALG        (WRL) 34.     10:0  
 
1:04       šido ALG              pasivita 
1:26       ipon Fízeľ           sode-c-k-goshi – osoto  
 
Súper mal oproti Máriusovi značnú váhovú prevahu, čiže sme sa dohodli že si nebude 

na začiatku zápasu za každú cenu Márius presadzovať horný úchop ale skôr sa sústrediť 

na kumikatu a  brať súpera neustále do pohybu. 1:26 sa mu podarilo z rukávov nastúpiť 

na súpera osoto-gari a hodil ipon.   

 
3. – SPIJKERS , NED       (WRL 4.)       0:10  
 
1:34      šido Fízeľ          pasivita 
3:14      šido Fízeľ          pasivita 
4:38gs.  Ipon NED         seoinage 
 
Počas celého zápasu si Márius nevedel presadiť svoj úchop a dostať sa do akcie. Pri 

každej akcií bol súper prvý v úchope, Máriusovi sa vôbec nedarilo zastaviť alebo 

vytrhnúť NED jeho dominantný úchop, z čoho neustále nastupoval nízku seoinage. 

Zápas prešiel do GS kde mal Márius už 2 šidá za pasivitu, snažil sa vyvinúť tlak no 

zatlačil do súpera, ten to využil a 4:34 hodil seoi-nage ipon.   

 

4. – KHAMO , UKR        (WRL 9.)         10:7 

 

0:38     šido Fízeľ       predstieraný útok 



1:16     šido UKR       pasivita  

1:30     wazari UKR   tani-otoshi 

2:40    ipon Fízeľ    osaekomi-waza 

 

Veľmi otvorený zápas s pretekárom z UKR ktorý patrí do svetovej špičky. Obaja súperi 

sa od začiatku snažili dostať do techniky a hodiť. 1:30 sa podarilo UKR dostať na telo 

a hodiť tani – otoshi wazari. Máriusa to ale nezlomilo a snažil sa agresívnejšie dostávať 

do úchopu. 2:40 nastúpil Márius nízku seoi-nage, súper to zablokoval tým že 

nepríjemne doskočil na členok, Márius to využil, pokračoval a dotlačil súpera až na 

chrbát do osaekomi.  

 

5. -  RAKHIMOV , TJK  (WRL 1.)       0:10 

 

1:05     šido Fízeľ 

3:14     šido obaja      pasivita  

5:47     šido Fízeľ       vystúpenie 

 

Na zápas o bronz nastúpil Márius proti súperovi s ktorým sa stretol na MS v UZB, kde 

po dvoch wazari zápas prehral. Opäť sa Márius nevedel presadiť v úchope a od toho sa 

odvíjal celý zápas, nevedel zvýšiť tempo ani po 2 trestoch a TJK si zápas takticky 

podržal na šidá.    

 

 

Záver: 
 GS Abu Dhabi mal aj po MS v UZB veľmi dobré obsadenie. Pre Máriusa 

Fízľa to bol prvý finálový blok na takomto seniorskom podujatí a verím že ich bude 

pribúdať. Myslím si že aj Peter Žilka bol v dobrej forme a určite mal nato dostať sa 

ďalej. Počas turnaja ho opäť obmedzovali problémy s kolenom ktoré momentálne rieši 

s fyzioterapeutmi.   

  
 
 
V Banskej Bystrici, 3.11.2022 
                 Mgr. Matej Hajas       


