
MT Hranice, CZE 9.8.2020
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poznámka

1. nad 90kg Maťašeje Benjamín 2003 4 3 0 0 1. 10:0 10:0 10:0

2 do 48kg Titková Sára 2005 3 2 1 1 2. 0:10 10:0 kategória spojená s juniorkami a ženami

3 do 63kg Fízeľová Ema 2004 13 4 3 1 3. 10:0 0:10 10:0 10:0 kategória spojená s juniorkami a ženami

4 do 60kg Strmeň Dalibor 2003 18 4 2 2 5. 0:1 10:0 10:0 0:1

5 do 66kg Meša Andrej 2005 19 2 0 2 - 0:7 0:10

6 do 66kg Kováč Marek 2004 19 4 2 2 5. 0:10 10:0 10:0 0:1

7 do 90kg Kossuth Adam 2004 6 3 2 1 3. 7:0 10:0 0:10

8 do 52kg Škorňová Broňa 2004 9 2 0 2 - 0:10 0:10 kategória spojená s juniorkami a ženami

9 do 57kg Szaboová Margaréta 2005 12 4 2 2 5. 10:0 0:1 10:0 0:10 kategória spojená s juniorkami a ženami

hodnotenie jednotlivcov:

nad 90kg Maťašeje Benjamín 2003 výborný výkon, s prehľadom aj napriek tomu, že zápasil plusku

do 48kg Titková Sára 2005 zápasila s juniorkami: s Bodnárovou (3.miesto MEd) prehrala, druhý zápas bez problémov v jej réžii

do 63kg Fízeľová Ema 2004 víťazstvá 2x osaekomi, 1x ipon učimata, prehra s juniorkou Zachovou, solídny výkon

do 60kg Strmeň Dalibor 2003 2x prehral v GS, chýbal väčší drajv - tlak na súpera

do 66kg Meša Andrej 2005 slabý výkon, nepredviedol želanú aktivitu (v opravách 3x šido)

do 66kg Kováč Marek 2004 snažil sa pri páde pretáčať na brucho, čo hneď v 1.záp. nevyšlo, v záp.o 3.miesto aktívny, dobrý dojem

do 90kg Kossuth Adam 2004 prvé dva zápasy s prehľadom, semifinále lacno pustil, treba pracovať na koncentrácii a dôraznosti

do 52kg Škorňová Broňa 2004 v prvom rýchla páka, v druhom lepšia i tak prehrala na ipon, má na viac ako ukázala

do 57kg Szaboová Margaréta 2005 nabitá váha ženami, zápasila otvorene na telo i pri áčkových súperkách, perspektívna pretekárka

hodnotenie celkove:

Turnaj treba brať ako vyslovene prípravný. Dorastenky boli spojené s juniorkami a so ženami. Kvôli Covidu prebiehal v dvoch odlišných priestoroch, 

čo sťažovalo koučovanie, všetky zápasy som nevidel. Pretekári s nepretržitou letnou prípravou boli v dobrej forme, ostatní slabšie.

Rozcvičenie pred turnajom u dievčat bolo katastrofálne. Posedávanie, občas naťahovanie, 10 minút aktivity učikomi - absolútne nedostačujúce.

Túto zložku prípravy treba posilniť, u pretekárov SVK býva tradične na medzinárodných turnajoch slabšia.

Správa U18 MT + TC Hranice, CZE 08.-14.08.2020



TC Hranice 08.-14.08.2020
Sústredenie prebiehalo v hale v náročných tepelných podmienkach a bolo zamerané na randori. Okrem prvého tréningu v pondelok, ktorý bol 

venovaný technike po jednotlivých skupinách. Venovali sme sa kumikate - tréning viedol tréner Krnáč. V stredu sme vynechali tatami - ráno bol beh

a poobede posilňovňa - dynamická sila s nižšími závažiami a vlastnou váhou. Tréningy boli dvojfázové - počet randori v jednotlivých tréningoch sa blížil

 k 8 až 10 - rôzna kombinácia tačiwaza a newaza. Najmä pri poobedných tréningoch som povoľoval nižší počet randori podľa pocitov pretekárov z tepla.

Sparing bol dobrý a tak isto nasadenie pretekárov, hlavne u dorastencov. Využívali mnoho krát aj možnosť zápasiť s juniormi a mužmi. U dievčat mala 

výborný sparing a nasadenie v zápasoch Fízeľová. U nižších váh dievčat bol už so sparingom problém, či už menší počet pretekárok, ktoré postupne 

odpadávali alebo čo ma prekvapilo, nezáujem českých dorasteniek zápasiť s našimi. 

Jeden tréning vynechala kvôli sledovaniu po páde na hlavu Szaboóvá, ale bola v poriadku a ďalej pokračovala na tatami. Kováč sa po druhom tréningu

hneď v pondelok sťažoval na bolesť v triesle a vynechal všetky tatami okrem jedného štvrtkového pokusu. Je to pretekár s peknou technikou, ale 

skoro na každej akcii je obmedzený nejakou formou zranenia, čo je škoda.

Bývali sme v Hoteli Cementár cca 1,5 km od haly. Zo začiatku sme chodili na tréningy pešo, postupne vplyvom horúčav sme to zmenili na odvoz autom.

Zostali len ranné prechádzky na raňajky spojené s rozcvičkou - pondelok strečing, utorok schody v zámockom parku, streda beh na priepasť, štvrtok

rýchlostné posilovačky na tatami v hale.

Sústredenia sa zo Slovenska zúčastnili aj reprezentačné výbery U21 a seniorov, z klubov STU Bratislava, čo je výborné, pretože som videl v akcii aj ich.

Branislav Slaný, reprezentačný tréner U18, 17.8.2020


