
 
15. Správa z MT a TC Hranice, CZE._jun_8.8.-14.8.2020 

 
Názov akcie: MT a TC Hranice, CZE 
Kategória: sen., jun.,  
Termín: 8.8.-14.8.2020 
Miesto: Hranice, CZE 
Tréneri: Krnáč Jozef 
Spôsob dopravy: mikrobus SŠŠ Ostredkova 
Zameranie: MT – medzinárodný turnaj, TC – randori   
Ospravedlnení: Török Patrik, Murčo Richard, Ádám Viktor, Ret Samuel  
Neospravedlnení:  
Zúčastnení: 
  meno váha ročník oddiel náklady  
1. Barto Alex 81 kg U21 ŠK DUKLA BB U21  
2. Banský Bruno 73 kg U21 ŠK DUKLA BB U21  
3.       
4. Turac Denis 90 kg U21 STU Bratislava U21 Len TC 
5. Geršiová Nina 78 kg U21 STU Bratislava U21 Len TC 
6. Bendželová Zuzana 57 kg U21 STU Bratislava STU BA Len TC 
7.       
8.       
9. Krnáč Jozef tréner U21   U21  

 
Program: 
8.8.2020 sobota 
18:00 – príchod skupiny z BB (Barto, Bánsky) 
19:00 - váženie 
9.8.2020 nedeľa 
8:00 – príchod skupiny z BA 
8:30 – váženie 
9:00 – začiatok súťaže 
 
Váha do 73 kg 13 pretekárov 
 
1. Banský – Skurka Vincent, CZE  10:0 
V zápase si od začiatku presadzoval Banský úchop a v pohode si pripravil 3:08 nástup do uči-
maty 10:0. 
2. Banský – Ječmínek Jakub, CZE  0:10 
Zápas bol po celý čas vyrovnaný. Banský viackrát aj dobre nastúpil no ako by si neveril, že 
môže aj hodiť. Na konci zápasu ho dostal Ječmínek pod tlak a 0:23 dostal šido 0:1. 
A v posledných sekundách nasadil Ječmínek goši-šime 0:10. 
3. rep. Banský – Mravec Marcel, CZE  10:0 
Tak ako aj v prvom zápase si Banský bez problémov presadil úchop a hneď z prvého 3:46 
hodil o-goši 10:0 
4. rep. Banský – Ivanka Filip, CZE   10:0 
Bez boja – Ivanka sa v semifinále zranil 
3 x vyhral, 1 x prehral a obsadil 3.miesto 
 



Váha do 81 kg 19 pretekárov 
 
1. Barto – Filipi Vojtich, CZE   10:0 
Barto bol od začiatku zápasu aktívny. CZE dostal 3:38 šido 1:0. Barto pokračoval v tlaku 
a 2:46 hodil kouči-gari 10:0. 
2. Barto – Pfaf Michal, CZE   1:0 GS 7:0 
Aj v tomto zápase bol Barto veľmi aktívny. CZE sa v podstate bránil celý zápas. No nedostával 
tresty. Až 0:23 dostal prvé šido 1:0. Zápas tak išiel do GS. Barto zvyšoval tlak a CZE dostal 
druhé šido 2:0. Barto nakoniec hodil sumi-gaeši 7:0. 
3. Barto – Svoboda Jan, CZE   0:0 GS 10:0 
Vo veľmi vyrovnanom zápase obaja predvádzali taktický výkon. Ani jeden sa nevedel 
presadiť, aj keď si vybojoval silný úchop. Zápas tak išiel do GS, kde Barto hodil z prvého 
úchopu kosoto-gake 10:0 
4. Barto – Karimov Asliddin, RUS  1:2 GS 10:0 
Barto sa dlho nevedel presadiť proti veľmi silnému a rýchlemu RUS. Ten z každého úchopu 
útočil do seoi-nage. 2:37 dostal Barto prvé šido 0:1. potom 1:18 dostal druhé šido 0:2. To už,  
ale  Barto začal zvyšovať tlak. RUS evidentne začal spomalovať. 0:41 tak dostal šido aj RUS 
1:2. Zápas išiel do GS a tu mal už Barto jasne navrch a hodil ouči-gari 10:0. 
4 x vyhral a obsadil prvé miesto. 
 
Záver z MT:  

Juniori štartovali v seniorskej kategórii. Obaja pretekári predviedli dobré výkony. 
U Barta bola vidieť obrovská odhodlanosť a aj, keď väčšinu zápasov vyhral v GS tak to 
kondične zvládal úplne v pohode. 
 Geršiová a Turac ešte neboli pripravený na súťaž. Plánujú štartovať až v Banskej 
Bystrici. 
 
 
10.8.2020 
11:30 – 13:30  tréning judo - technika 
Tréning bol síce spoločný no rozdelili sme sa podľa veku. Na tatami tak vznikli tri skupiny. 
Dorastenci – tréner Švec, Juniori – tréner Sedmidubský a Krnáč a seniori s U23 – tréner Ježek 
a Matuszek. Naši dorastenci trénovali v skupine juniorov. 
Po spoločnej rozcvičke sme sa venovali zápasovým úchopom. Ich preberaniu, udržaniu 
a vytrhnutiu. Na záver bol individuálne strečing 
17:15-19:15  tréning judo – randori 
10´ Rozcvičenie 
5´ UK  
2 x 3´ randori ne-waza na jednu skupinu 
7 x 4´ randori tachi-waza na dve skupiny 
11.8.2020 
11:30 – 13:30  tréning judo -randori 
10´ Rozcvičenie 
5´ UK  
4 x 4´ randori ne-waza na jednu skupinu 
6 x 4´ randori tachi-waza na dve skupiny 
 



17:15-19:15  tréning judo – randori 
10´ Rozcvičenie 
10´ UK  
10 x 3´ randori TW na 2 skupiny 
12.8.2020 
Voľno – Barto, ale išiel aj na poobedný randori tréning (krátke úseky TW aj NW na intenzitu) 
13.8.2020 
11:30 – 13:30  tréning judo -randori 
10´ Rozcvičenie 
5´ UK  
12´ randori ne-waza ippon výmena na jednu skupinu 
2 x 5´ randori tachi-waza na dve skupiny 
3 x 4´ randori tachi-waza na dve skupiny 
17:15-19:15  tréning judo – randori 
10´ Rozcvičenie 
10´ UK  
5 x 2´+ 1´ GS tachi-waza na dve skupiny 
5 x 3´ tachi-waza na dve skupiny 
14.8.2020 
10:15 – 11:45  tréning judo -randori 
10´ Rozcvičenie 
5´ UK  
3 x 2´  randori ne-waza na jednu skupinu 
4 x 4´ randori tachi-waza na dve skupiny 
3 x 2´  randori ne-waza na jednu skupinu 
 
Záver TC: Sústredenie bolo dobre obsadené. Problém bol s halou. Veľmi zle bola vetraná 
a keďže pred nami mali tréningy žiaci, tak sa teplota v hale veľmi zvyšovala. A aj vzduch bol 
vydýchaný. Tak isto aj strava, ktorá bola celá v hale kam sme museli dochádzať bola nie 
úplne najlepšia.  
 No naši pretekári to zvládali perfektne. Tréningy, presuny aj stravu. Nikto neutrpel 
zranenie. Barto išiel o jeden tréning navyše aj keď si myslím, že oddych by sa mu hodil viac. 
No je to dôkaz toho ako veľmi chce na sebe pracovať. Je kondične asi najlepšie pripravený 
junior. 
 Celkovo som zo sústredením spokojný. 
 
 
 
 
V Bratislava 17.8.2020      Mgr. Krnáč Jozef 


