
Správa z ME23 Sarajevo, BIH 
 
Názov akcie: ME23 Sarajevo, BIH 
Termín: 27. - 30.10.2022 
Nominácia:  
 -81kg Alex Barto 
 -100kg Viktor Ádám 
  
Tréner: Ján Gregor 
 
Výsledky: 
-81 kg Alex Barto (ŠK DUKLA Banská Bystrica - VŠC), 9. miesto 
(47)  1 x výhra, 1 x prehra  
1. – Mihalovs, LAT  
1´15´´ 0:šido pasivita 
GS: 6´´ 7:0 ura-nage 
Alex bol aktívny od začiatku ale nevládal dotiahnuť techniky, postupne mu ubúdalo síl 
a nástupy boli pomalšie aj keď bol stále aktívny. Súper bol vysoký pravák a tým, že ho 
Alex nevládal poriadne vychýliť mu nástupy dobre blokoval. Hneď na začiatku GS si 
chytil súpera na telo a hodil wazari. 
 
2. – Koc, TUR (64. IJF ranking) 
51´´ 0:7 uči-mata 
Zápas začal vo vysokom tempe a na konci prvej minúty si padol na wazari na uči-matu. 
Stále to bol silný boj o úchop a Alex sa snažil byť aktívny ale techniky nedoťahoval, 
resp. si ich nevedel dobre pripraviť. 2´25´´ bol súper dlhšie ošetrovaný a potom 30´´ do 
konca Alex, takže sa dokázal zmobilizovať a vytvoril na súpera dobrý tlak. Chýbali mu 
však sily a dynamika na to aby zápas otočil. 
 
Barto dostal pár dní po návrate z MS covid a bol aj dosť chorý. Po skončení karantény 
mal týždeň a pol do ME23. Šiel len veľmi ľahké tréningy s miernou intenzitou. Na 
ME23 sme sa rozhodli ísť a vybojovať TOP tím na budúci rok. Do štartu to vyzeralo 
dobre a aj tréning deň pred súťažou prebehol v poriadku. Ráno už na rozcvičke, kde 
musel ísť do intenzity bolo vidno, že nie je v poriadku. Vždy mal ťažší návrat do 
normálu či už po covide alebo po očkovaní. Je to škoda, lebo určite bol adeptom na 
medailu ale nedá sa nič robiť – nebude štartovať ani na GS Baku. 
 
-100 kg Viktor Ádám (ŠK DUKLA Banská Bystrica – VŠC) 
(18)  1 x prehra 
1. – Sulamanidze, GEO (4. IJF ranking) 
1´18´´ 0:10 uči-mata 
Gruzínec bol jasným favoritom súťaže a v súčasnosti svetová špička  - je škoda takéhoto 
vylosovania. Viktor sa snažil ísť s ním do pohybu ale v druhej minúte ho súper vystihol 
pekným seo-otoši. 
 
V pondelok pred súťažou dostal teplotu, bolesti hlavy a hrdla. Dali sme ho do poriadku 
ako sa dalo a na súťaž nastúpil už v poriadku. 
 
 
Záver: 



 Mrzí ma výsledok na ME23, kde obaja mohli mať lepšie umiestnenia. Barto 
žiaľ dostal covid a jeho rekonvalescencia je vždy náročnejšia – štart sme riskovali len 
pre možnosť zaradenia do TOP tímu na budúci rok. Ádám mal veľmi náročného súpera 
v prvom kole, ktorý je už na vyššom leveli ako ostatní v tejto vekovej kategórii 
(podobne ako Grigalashvili minulý rok).  
 Je škoda, že z prípravy vypadli pretekári ako Turac alebo Banský, pre ktorých 
to mohol byť vrchol z hľadiska veku a výkonnosti ale rozhodli sa ináč.  
   
 
V Banskej Bystrici, 3.11.2022 
                      Ján Gregor       


