
 
13. Správa z TC Banská Bystrica_jun_30.6.-3.7.2020 

 
Názov akcie: TC Banská Bystrica I+II. 
Kategória: sen., jun., dorast. 
Termín: 29.6.-3.7. a 6.-10.7.2020 
Miesto: Banská Bystrica 
Tréneri: Branislav Slaný  
Spôsob dopravy: individuálne 
Zameranie: randori, technika, kondičná príprava 
Ospravedlnení:  
Neospravedlnení:  
Zúčastnení: 
 

p. váha meno a priezvisko ročník klub 

1 do 90kg Maťašeje Benjamín 2003 ŠK Dukla BB   

2 do 81kg Maruška Alex   2003 ŠK Dukla BB 

3 do 48kg Titková Sára   2005 ŠK Vranov n./T. 

4 do 63kg Fízeľová Ema   2004 ŠK Dukla BB 

5 do 60kg Strmeň Dalibor   2003 ŠK Dukla BB 

6 do 60kg Meša Andrej   2005 JC Katsudo LC 

7 do 66kg Kováč Marek   2004 Arkádia Galanta 

8 do 66kg Demčák Tomáš   2003 ŠK Vranov n./T. 

9 do 57kg Szabóová Margaréta 2005 ŠK Kolárovo 

10 tréner Branislav Slaný         
 

Program 1.týždeň: 
 
29.6.2020 pondelok  
15:00 – príchod 
10:00 – 12:00  tréning judo 
Judo: Gregor 

rozcvička 15´ 

Vychyľovanie v pohybe 

Celé chvaty v pohybe - 3 dĺžky 

Okuri-aši-harai – zrýchlený krok; s naznačením chvatu 

UK, cvičenia + NK – 5´ striedanie uke-tori 10´´ 

Randori TW: 2 x 3´aši-waza 6 x 4´ (dve skupiny) 

 

30.6.2020 utorok  
7:30-8:00 – rozcvička 
10:00 – 12:00  tréning judo 
Judo Gregor: 

 rozcvičenia + cvičenia v NW 

- Úniky kesa-gatame, jokošiho-gatame 5 + 5 
- Vytiahnutie nohy – nácvik 

Minirandori NW: 



5 x 30´´+30´´ vytiahnutie nohy 

3 x 30´´+30´´ kouči-gari a pokračovanie NW 

3 x 30´´+30´´ seo-nage na kolená a pokračovanie NW 

Randori TW: 4 x 4´ (2 skupiny) 

Strečing 
 
17:00 – 19:00  tréning judo 
Judo: Krnáč 

15´ rozcvičenie 

- Rôzne vychyľovania v pohybe 
Randori TW: 5´, 4´, 3´, 2´, 1´, 3´, 5´ 

Randori NW: 3 x 3´ 

1.8.2020 streda 
7:30-8:00 – rozcvička 
Poobede regenerácia – spoločná návšteva kúpaliska 
 
2.8.2020 štvrtok 
7:30-8:00 – rozcvička 
10:00 -12:00 tréning judo 

Judo Gregor :  

10´ rozcvičenie 

„kašiwazaki“ s rukou vnútri kimona 

Vykopnutie nohy 

Randori NW: vykopnutie nohy 30´´+30´´ x 5 

UK v pohybe 

Kombinácie aši waza v pohybe 

Randori TW: 4x4´ (2 skupiny) 
 
17:00 -19:00 tréning judo 
Judo Gregor: 

Rozcvičenie 15´ 

UK v NW: 3´ 

Randori NW: 5 x 3´, IO:2´ 

UK 6x10 

NK: 3x, 2x3 na rýchlosť, 3 na rých.na striedanie 

Randori TW: 8 x 3´ (2 skupiny) 

NK: 10x 
 
3.8.2020 
7:30-8:00 – rozcvička 
10:00 -12:00 tréning judo  

Judo Krnáč: 

10´ rozcvičenie 
10´ rozohriatie – úpolové hry 
Randori ne waza v trojici 
UK na dĺžku v trojiciach 
NK na dĺžku v trojiciach 
Randori TW v trojici 



Jeden je v strede ostatní sa po 1´ striedajú celkovo 4´ , každý je raz v strede 
Randori TW GS 6 x 1´ 
10´ strečing 
 
Program 2.týždeň: 
 
6.7.2020 pondelok 
15:00 – príchod 
15:30 – 17:30  tréning judo - Gregor 
10´ rozcvičenie 
10´ UK v pohybe 
10´ Nácvik ouči-gari v pohybe,  s dôrazom na vychýlenie, súpera tlačím pred sebou 
10´ Nácvik ouči-gari na mieste, súper drží horný úchop, po odtlačení súpera rukou do boku nástup do 
ouči-gari  
10´ to isté v pohybe 
6 x 4´ randori TW na dve skupiny 
10´ randori v ne waze – na kráľa haly 
 
07.07.2020 utorok 
7:30-8:00 – rozcvička 
10:00 – 12:00  tréning judo - Gregor 
15´ rozcvičenie a rozohriatie 
20´ nácvik prechodu v ne waza (oblapávačka)  
15´ nácvik kombinácie z oblapávačky z okuri eri žime (straší) 
15´ nácvik techniky ´´krídelko´´, dve varianty (mladší) 
5x1´ jeden potom druhý 1´ mini randori z oblapávačky  
15´ opakovanie techniky z pondelka  
7 x 4´ randori TW na dve skupiny 
 
17:00 – 19:00 tréning judo - Gregor 
30´ rozohriatie, rozcvičenie a prípravné cvičenia v ne waza   
5x3´ randori ne waza, na jednu skupinu IO: 90´´ 
6x4´ randori tachi waza, na dve skupiny  
15´ strečing pod vedením Kuzminovej  
 
08.07.2020 streda 
7:30-8:00 – rozcvička 
voľný deň 
 
9.7.2020 štvrtok  
7:30-8:00 – rozcvička 
10:00 – 11:30  tréning judo - Krnáč 
10´ rozcvičenie 
5´ prípravné cvičenia v ne waza 
Randori v ne waza v trojiciach – dvaja bijú naraz jedného, po 1 minúte výmena celkovo 6´ 
10´ metodický nácvik kuzushi  
20´ nácvik zápasové joko gake  
Randori tachi waza v trojiciach – jeden rozhoduje na 4´ , všetci sa vystriedajú, ráta sa celkový počet 
ipponov 
6 x 1´ randori tachi waza GS 
10´ strečing 
 



17:00 – 19:00 tréning judo - Gregor 
10´ rozcvičenie 
10´ UK v pohybe 
6 x 4´ randori tachi-waza na dve skupiny 
10´ randori ne-waza ippon výmena 
 
10.7.2020 piatok 
7:30-8:00 – rozcvička 
10:00 – 12:00 tréning judo 
10´ rozcvičenie 
10´ UK v pohybe 
2 x 3´ randori ne-waza 
4 x 5´ randori tachi-waza 
10´ UK  
 

Záver: 
V prvom týždni sa zúčastnili sústredenia aj CTM Východ, Sever, Juh, čo prispelo k výbornému 
sparingu a sústredeniu pretekárov v pozorovaní na jednom mieste. Chcem vyzdvihnúť 
spoluprácu s týmito tromi CTM-kami, ktoré zlaďujú svoje plány prípravy s plánom 
reprezentácie a tak je možné efektívne pracovať so všetkými pretekármi. Sústredenie opäť 
potvrdilo, že je potrebné sa opätovne vracať v kategórii U18 k základom kumikata, kuzuši 
a až následne učikomi a nagekomi.  
Trochu nevýhodou (z dôvodu rekonštrukčných prác na Dukle) bolo ubytovanie pretekárov až 
na troch miestach – internát SŠŠ, internát SZU, pretekári BB doma, čo komplikovalo najmä 
raňajky a rozcvičky. 
Tréningové nasadenie nominovaných pretekárov bolo na požadovanej úrovni, takže 
pretekári aj napriek pauze od marca prišli dostatočne pripravení a nezačínali sme na zelenej 
lúke . Čiastočne kvôli zraneniam pauzovali na tatami Demčák a Kováč. 
 
 
 
 
Branislav Slaný, reprezentačný tréner U18 
18.8.2020 
 


