
Správa z GS Tokyo, JPN 
 
Názov akcie: GS Tokyo, JPN 
Termín: 2. – 5.12.2022 
Nominácia:  
 -66kg Matej Poliak 
 +100kg Márius Fízeľ 
  
Tréner: Ján Gregor 
Ospravedlnení: Alex Barto (bolesti chrbta) 
 
Výsledky: 
-66 kg Matej Poliak (Slávia STU BA - VŠC), 94. IJF ranking 
(33)  1 x prehra  
 
1. – Postigos, PER (37. IJF ranking)  
1´12´´ 0:šido pasivita 
1´41´´ šido:šido vyhýbanie sa úchopu 
2´38´´ 0:7 tani-otoši  
3´02´´ 0:10 skashi uči-mata 
Začiatok zápasu patril Maťovi, dobre šiel po úchope a po pár nástupoch dostal súper 
šido. Potom však začal byť súper agresívnejší v kumikate a naskakoval do ľavého 
úchopu zhora – zatlačil ho k autu a Poliak dostal šido za vystúpenie. Súper pokračoval 
v taktike. Maťo nastúpil na ouči-gari ale pravú ruku mal zdola a príliš sa pri tom vytočil 
– súper ho skontroval na tani-otoši. Z tej istej akcie sa v úchope dvihli a Maťo súpera 
podtočil – rozhodcovia to však neohodnotili podľa nových pravidiel. Následne chcel 
Maťo útočiť a pri pokuse o uči-matu ho súper skontroval na ipon. 
 
Zápas začal dobre ale po získanom šide nechal súperovi veľa priestoru. Škoda bola 
strata koncentrácie po súperovom wazari, kedy bolo ešte pomerne dosť času a nebolo to 
potrebné unáhliť nástupom na uči-matu z diaľky. 
 
Poliak sa nemal na turnaji biť, keďže šiel do JPN len na sústredenie a ešte vo štvrtok bol 
sám (so mnou) na tréningu na univerzite Kokugakuin, kde šiel celý tréning. Cítil sa 
dobre a aj váhu v pohode urobil ale vidno, že po výpadkoch ešte nie je v zápasovej 
kondícii. 
 
+100 kg Márius Fízeľ (ŠK DUKLA Banská Bystrica – VŠC), 33. IJF ranking 
(19)  1 x prehra 
2. – Takahashi, JPN (-. IJF ranking)  
 0:šido pasivita 
 šido:šido  
GS: 
1´46´´ 0:10 osae-komi 
Súper mal veľmi silnú newazu – videli sme videá a aj predošlý zápas a bol riadne 
pevný. Taktika bola vyhrať na šidá, čo sa Máriusovi darilo – získal prvé šido za 
súperovu pasivitu a potom boli trestaný obaja. Aj v ďalšom priebehu šiel dobre a mal 
opticky navrch. Išiel dobre do úchopu dvoma rukami a nepredkláňal sa zbytočne. Keby 
viac zvýraznil dominanciu v úchope pohybom a aspoň „naznačovaním“ útokov, bol by 
získal tretie šido. Tým, že sa súpera snažil kontrolovať úchopom a robil málo výrazný 



pohyb, v GS mu odišli ruky. Dostal súpera pod seba na jednostranný úchop zhora a po 
sérii pokusov urobil neuvážene sumi-gaeši. To súper využil a vykopol s nohu a dal ho 
do osaekomi.   
 
Márius šiel oproti minulosti otvorenejšie do zápasu a nedal sa krčiť. Naopak on sa 
snažil dominovať a vychádzalo mu to. Keby zvýraznil svoju dominanciu pohybom 
a aši-wazou, mohol tento zápas vyhrať. Takto si vysilil ruky a v GS urobil zbytočný 
nástup na sumi-gaeši. 
 
 
Záver: 
 Mrzí ma, že Barto prišiel o ďalší turnaj tento rok a nemohol ukázať na čo má. 
Na tréningoch v JPN ukazoval po „covidovom“ výpadku znova výbornú formu, žiaľ 
problém s chrbtom sa nám nepodarilo vyriešiť. Pomáhali nám česká fyzio, Ukrajinský 
doktor, hlavný IJF doktor a boli sme aj v nemocnici – Alex nebol v stave zápasiť. 
V nemocnici urobili iba rontgen a ten bol v poriadku. Nikto nechcel riskovať bez MRI 
injekciu na umŕtvenie oblasti aby nedošlo k väčšiemu poškodeniu. Od UKR doktora 
dostal dve protizápalové injekcie a aj tabletky. Česká fyzio sa celý čas tiež snažila 
pomôcť. 
   
 
V Banskej Bystrici, 5.12.2022 
                      Ján Gregor       


