
 Správa z TC Gori, GEO, jun + dor_04.06.-15.06.2019 
 

Názov akcie: TC Gori 
Kategória: juniori a dorast 
Termín: 04.06.-15.06.2019 
Miesto: Gori, Gruzínsko 
Tréneri: Krnáč Jozef, Péterová Alexandra 
Spôsob dopravy: mikrobus, letecky,  
Zameranie: randori, príprava na najbližšie akcie juniorov a dorastencov 
Ospravedlnení: Ďurčo, Adám, Ret – škola, Fízeľ – TC MGL 
Neospravedlnení:  
Zúčastnení: 

 
meno náklady termín 

1. Barto Alex SZJ U21 4.6.-15.6 

2. Török Patrik SZJ U21 4.6.-15.6 

3. Ruttkay Miroslav SZJ U21 4.6.-15.6 

4. Stromko Ľubomír SZJ U21 4.6.-15.6 

5. Krnáč Jozef SZJ U21 4.6.-11.6. 

6. Péterová Alexandra SZJ U18 4.6.-15.6 

7. Banský Bruno VŠC BB 4.6.-15.6 

8. Mataseje Benjamín VŠC BB 4.6.-15.6 

9. Lupták Ján ŠK Dukla BB 4.6.-15.6 

10. Benko Jozef STU BA 4.6.-15.6 

11. Murčo Richard STU BA 4.6.-15.6 

12. Gašparovič Matúš STU BA 4.6.-15.6 

13. Gadzhiev Dalgat STU BA 4.6.-15.6 

14. Mitrovič Filip AŠK TT 4.6.-15.6 

 
 Program: 
04.06.2019 
02:45 odchod z BA 
5:55 odlet z Viedne 
12:00 prílet do Kutasi 
16:00 príchod do Gori 
 individuálne hodina prechádzka  
 
05.06.2019 
11:00 – 12:30 tréning judo + posilňovanie (len SVK) 
10´ Rozcvičenie a rozohriatie 
UK v pohybe na šírku, 2x z rukávov sode tlačím potom ťahám P,Ľ striedavo 
UK v pohybe na šírku, 2x z límcov tlačím potom ťahám P,Ľ striedavo 
Preberanie do úchopu cez  rukáv 5x zvnútra P,Ľ, 5x zvonka P,Ľ  

vytrhnutie z rukávu 5xP, 5xĽ 
vytrhnutie z límca 5xP, 5xĽ 
vyrazenie vonkajšieho úchopu o rameno 5xP, 5xĽ 
z horného úchopu so spustením ramena a zatlačením päste do 
ramena 5xP, 5xĽ 
zablokovanie horného úchopu oboma rukami 5xP, 5xĽ 
vytrhnutie jednostranného úchopu 5xP, 5xĽ 



 
30´ kruhové posilňovanie vo dvojiciach  
 6 stanovíšť, IZ: 20´´, 30´´, 10´´  IO:10´´  IOmS: 1:1 
10´ strečing 
 
17:30 – 18:30 beh 
10´ Rozcvičenie a rozohriatie 
beh na zrúcaninu hradu, do kopca cca 40´-50´ 
10´ strečing 
 
06.06.2019  
11:00 – 12:30 tréning judo 
10´ Rozcvičenie a rozohriatie 
10´ UK v pohybe na šírku 
15´´ rôzne UK a NK na mieste do rýchlosti  
2 x 5´ randori NW na jednu skupinu 
3 x 5´ randori TW na dve skupiny (mali ísť minimálne 4) 
10´ strečing 
 
17:15 – 18:45 posilňovanie 
15´ Rozcvičenie a rozohriatie 
30´ rôzne druhy prenášania vo dvojiciach, štafety, fúriky rôzne druhy  
individuálne každý 7 lán 
   30 zhybov nad hmatom 
   50 premiestnení od stehien  
   100 žabákov 
15´ strečing 
 
07.06.2019 
11:00-12:45 tréning judo 
15´ rozohriatie a rozcvičenie  
10´ 10x UK na mieste P, Ľ jeden potom druhý (Mitrovič si zranil krk, ďalej nepokračoval) 
15´´ UK na mieste rýchlosť P,Ľ jeden potom druhý  
15´´ UK v pohybe na rýchlosť P,Ľ jeden potom druhý 
15´´ NK na mieste na rýchlosť, jeden potom druhý 
2x5´ randori ne waza (jedna skupina) 
10x 5´ randori tachi waza (jedna skupina) (mali ísť minimálne 7)  
10´ strečing 
 
Ruttkay – posilňovňa (narazené rebrá) 
 
18:00-19:00 tréning judo (len SVK a CZE) 
10´ rozohriatie a rozcvičenie 
UK na šírku 3x  
Kórejské UK (na mieste s posúvaním) 10x na každom (potom druhá strana) 
5x P, Ľ NK v pohybe z vytrhnutia z horného úchopu 
2x20´´ kumikata randori na vytrhnutie z horného úchopu 
30´´ obrana proti krížovému úchopu P,Ľ jeden potom druhý  
5´ nácvik kata guruma, keď súper chytá krížový úchop  
na šírku, vo dvojici, 2´ jeden potom druhý (PS:3x): 
3x UK + 1x NK – prebeh obaja – 2x prechod v NW – prebeh – 3x UK P,Ľ – prebeh – 2x NK 
10´ strečing 



 
08.06.2019 
10:30-10:50 beh od hotela do haly 
11:30-12:45 tréning judo (len SVK a CZE) 
10´ rozohriatie a rozcvičenie 
10x molekuly v ne waze (jeden potom druhý) 
handicapové randori v ne waza (štvorice) stredný 6´ (striedanie po 1´ dve kolá) 
handicapové randori tachi waza (štvorice) stredný 6´ (striedanie po 1´ dve kolá) 
10´ strečing 
 
17:00-19:00 regenerácia – sauna  
60´ jedna skupina 
60´ druhá skupina 
 
09.06.2019 
10:00-17:00 výlet do Tbilisi (Benko, Stromko, Ľupták, Maťašeje ostali v Gori)  
 
10.06.2019 
11:00-12:40 tréning judo  
10´ rozohriatie a rozcvičenie 
20´ UK individuálne vo dvojici  
10´´ UK na mieste + 10´´ UK v pohybe + 10´´ NK (raz jeden celé kolo potom druhý, PS:2x) 
10´´ šprint na mieste + 10´´ UK na mieste + 10´´ NK po kole ešte + 20x kľuky a 20x ľah sed  
2x 5´ randori ne waza (na jednu skupinu) 
2x 5´ randori tachi waza (na jednu skupinu) 
10´ strečing 
 
18:00-19:00 posilňovanie (len SVK) 
20´ rozohriatie a rozcvičenie 
30´ vo dvojici, judo kruháč  

10 cvičení po 3 opakovania P,Ľ resp. 5 opakovaní bez strany 
PS: 1. kolo, 2. dve kolá, 3. dve kolá, 4. jedno kolo; IOmS: 1:1  

3x lano  
5´ strečing 
(Ruttkay, Benko, Ľupták, Gašparovič – stabilizačné cvičenia, 3 silové cvičenia a 3 cvičenia s exp. PS:5x) 
 
11.06.2019 
11:00-12:45 tréning judo 
10´ rozohriatie a rozcvičenie 
15´ UK individuálne vo dvojici 
2x 5´ randori ne waza na jednu skupinu 
5x 5´ randori tachi waza na dve skupiny (min. 5 randori odišli len Murčo, Török, navyše išli Ľupták, 
Bánsky, Barto, ostatní menej kvôli zraneniam) 
10´ strečing  
 
16:45-18:05 futbal (SVK a CZE) 
3 družstvá  
IZ: 6´, 1 kolo každý s každým a 4 takéto kolá 
 
12.06.2019 
11:00-13:00 tréning judo (SVK a CZE) + beh 
Poradie sme museli vymeniť, nakoľko mali ešte pred nami tréning. 



10´ rozohriatie a rozcvičenie 
50´-60´ beh na zrúcaninu hradu, do kopca (Gašparovič len rovinu – zranené koleno) 
40´ judo 
 3x 2´ ľahké ne waza randori 
 20´ technika v ne waza (prechod do držania zo štyroch a z brucha – pán Sedmidubský) 
 5x NK voľne v pohybe s prechodom do ne waza 
 10´ individuálny nácvik, zdokonaľovanie techniky tachi waza alebo ne waza 
 
poobede osobné voľno 
 
13.06.2019 
11:00-12:45 tréning judo  
15´ rozohriatie a rozcvičenie  
15´´ UK na mieste + 15´´ nejaký druh posilňovacích cvičení (6 kôl jeden, potom 6 kôl druhý) 
15´´ UK v pohybe + 15´´ nejaký druh posilňovacích cvičení (6 kôl jeden, potom 6 kôl druhý) 
2x randori NW na jednu skupinu 
3x randori TW na dve skupiny (minimálne 5 randori mali ísť) 
17:30-18:30 beh a posilňovanie 
7´ rozohriatie a rozcvičenie 
40´ ´´happy seven´´   

1x šprint cca 120m 
 7x zhyby 
 7x klencaky (vzpory na bradlách) 
 7x ribstoly 
 7x ručkovanie  
Toto celé bolo 1 kolo a išli 7 kôl. Potom výklus do haly. 
 
14.06.2019 
11:00-12:40 tréning judo 
15´ rozohriatie a rozcvičenie  
5´ UK na mieste 
5´ UK v pohybe  
2x NW randori na jednu skupinu 
5x TW randori na dve skupiny 
10´ strečing 
 
17:00-18:00 beh (len SVK a CZE) 
7´ rozohriatie a rozcvičenie  
30´ štarty z rôznych polôh, rýchlosť reakcie, štafetové behy 
100x lízané kľuky 
5´ strečing 
 
15.06.2019 
06:00 odchod na letisko 
11:55  odlet do Viedne 

 
Záver: 
  Maťašeje od 10.06. netrénoval bolesť zubov. 12.06. už bol na judo. Posledné judo už 
len 6 išli do kimona. Ruttkay sa zranil pri druhom tréningu judo a väčšinu sústredenia už len 
posilňoval. Viacerí z pretekárov si pre zranenia upravovali počty randori. Aj keď juda nebolo 



tak veľa, viacerí naši pretekári mali čo robiť, aby celý program sústredenia fyzicky zvládli. 
Dobre sa bili Barto, Banský, Ľupták, Török aj Murčo.  

Tento krát sme bývali v normálnom hoteli. Na tréningy nás vozil autobus. Strava bola 
na hoteli a dalo sa dobre najesť. 

Na a z letiska v Kutaisi nás viezol väčší autobus. Do Schwerchatu a späť mikrobusy SZJ 
a STU BA.   

 
Tréner Krnáč išiel domov v utorok 11.6.2019. Do konca sústredenia ostala trénerka Péterová.  
Od majiteľa hotela sme dostali zľavu v podobe jedného trénera grátis – ubytovanie a strava. 
Keďže trénerka Péterová mala dlhší pobyt, uplatnili sme ju na ňu. Náklady na reprezentáciu 
SZJ u18 tak boli len za 1 letenku. 

 
 

 
V Bratislave 15.06.2019       Mgr. Krnáč Jozef 
         Mgr. Péterová Alexandra 


