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Vyhodnotenie juniorskej reprezentačnej zložky za rok 2020 
 

Tréner: Krnáč Jozef 
Realizačný tím: Alexandra Péterová, Pulc Libor, Ján Gregor ml., Babic Branislav 
 
V roku 2020 mala v pláne juniorská reprezentácia ako potvrdený vrchol sezóny: 
 

1. MEJ Luxemburg, LUX 2.9.-6.9.2020 

 

MSj sa nakoniec neuskutočnili ako sa na začiatku roku ešte plánovalo... 

 

V prípade dobrých výsledkov aj ME do 23 rokov: 
 

2. ME 23 Poreč, CRO  12.11.-16.11.2020 

 

Výkonnostné ciele: 
 

1. MEJ Luxemburg, LUX 2.9.-6.9.2020 

- Účasť 3 pretekárov z toho 2 x umiestnenie do 5.miesta a 1 x umiestnenie do 
7.miesta. 

 
Plnenie: 

MEJ sa nakoniec konali v inom termíne aj na inom mieste. A to v Chorvátsku v Poreči 

v termíne 3.11.-6.11.2020. 

Keďže nebolo možné plniť plánované nominačné kritériá, tak sa na tieto MEJ nominovali 

pretekári podľa výsledkov z kontrolných letných medzinárodných turnajov. A podľa aktuálnej 

formy. Na MEJ teda štartovali pretekári v užšom výbere. 

 

Do 73 kg Banský Bruno  42 pretekárov 

 

Banský prehral v prvom zápase v GS s neskorším bronzovým medailistom. A vypadol tak 

v prvom kole. Celkovo bojovný výkon. No nedarilo sa mu dokončiť dobré nástupy. V GS sa 

NED podaril útok v NW, ktorý si v riadnom čase Banský dokázal ustrážiť. 

1 x prehral 

 

Do 81 kg Barto Alex   38 pretekárov 

 

V opatrnom zápase sa Barto vrátil k starým zlozvykom. Bil sa v hlbokom predklone 

s vystrčeným zadkom. Jeho súper v podstate len bránil kumi-katu a svojim pohybom 

dostával Barta pod tlak. Zápas sa dostal do GS. Aj tu mal viac aktivity Bartov súper. No 

Barto sa snažil stále niečo vymyslieť a keď už prehrával na 2 šidá, tak skúsil nastúpiť do uči- 

maty z čoho ho jeho súper, ktorý už len vyčkával podtočil. Vypadol tak v prvom kole. 

1 x prehral 
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Do 90 kg Turac Denis  27 pretekárov 

 

V prvom zápase Turac s veľkým prehľadom vyhral s ISR. Súpera si kontroloval v úchope 

s z prvého poriadneho nástupu hodil krásne o-goši. 

V druhom zápase sa stretol s neskorším víťazom z FRA. Zápas bol veľmi vyrovnaný. 

Rozhodlo sa až v samom závere 7 sekúnd pred koncom po slabšom nástupe Turaca do uči-

maty ho FRA podtočil a následne udržal. 

Vypadol tak v druhom kole a obsadil delené 9.-16.miesto. 

1 x vyhral a 1 x prehral 

 

Stanovené ciele sa nám tak nepodarilo naplniť. 

 

 

Keďže ME 23 sa uskutočnili v nadväznosti na MEJ tak sa na nich zúčastnili aj juniori: 
  

3. ME 23 Poreč, CRO   7.11.-10.11.2020 

 

Do 73 kg Banský Bruno  36 pretekárov 

Banský sa cez pohyblivého POL nedokázal presadiť. Vypadol tak už v prvom kole. 

1 x prehral 

 

Do 81 kg Barto Alex  36 pretekárov 

Barto podal o 100% lepší výkon ako na MEJ. S AZE sa bil veľmi vyrovnane a aktívne. Aj keď 

v prvej minúte ho súper podtočil z uči-maty na wazari tak sa mu v závere práve na uči-matu 

podarilo vyrovnať. Zápas tak išiel do GS no tu mal viac síl AZE. Vypadol tak v druhom kole. 

1 x prehral 

 

Do 90 kg Turac Denis  32 pretekárov 

Turac tak ako aj na MEJ podal veľmi bojovný výkon. Proti fyzicky veľmi dobre pripravenému 

RUS. RUS ho dokázal podtočiť z jeho nástupu do ogoši až v GS. Vypadol tak v prvom kole. 

 

Pre ME do 23 rokov nemali juniori stanovené žiadne ciele. 

 

Záver: 
 
Po klasickom začiatku sezóny prípravou na TC v Banskej Bystrici a v Mittersille, kontrolnom 
turnaji v Olomouci a následnom sústredení v Bratislave, vyzeral byť tento rok dobre 
rozbehnutý. Žiaľ, už na začiatku marca bolo jasné, že pandémia nového corona vírusu 
dorazí aj do športu. Na začiatku OTC sústredenia v Nymburku sme boli ešte optimistický. No 
každý deň sa situácia zhoršovala a zhoršovala a plánované akcie sa rušili. 
  
Nastala vynútená prestávka. S prípravou sme tak aspoň v provizórnych podmienkach začali 
všetci až v júny. Nasledovala intenzívnejšia príprava počas letných prázdnin. Tu sme 
absolvovali viaceré sústredenia a aj medzinárodné turnaje. Väčšinou spolu s českými 
pretekármi a pretekárkami. 
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Na záver prípravy sa zase naplno prejavila druhá vlna pandémie. Viacerí pretekári, hlavne 
z BB prekonali toto ochorenie. S trénerom Gregorom sme sa snažili ešte absolvovať 
záverečné medzinárodné sústredenie v Zakopanom. No aj napriek našej disciplinovanosti 
sa vírus rozšíril aj na tomto sústredení ( z poľskej strany). 
Viacerí, vrátane mňa sme tak museli do karantény po ochorení. Aj to malo nakoniec vplyv 
na slabších výsledkoch na záverečných vrcholných podujatiach.  
 
No je teraz taká doba a musíme sa s tým všetci vyrovnať. Dúfam, že v budúcom roku bude 
možné absolvovať štandardnejšiu prípravu. Lebo nemožnosť zúčastniť sa ECJ a veľkých 
medzinárodných turnajoch sa veľkou mierov dotkla pripravenosti našich juniorov a junioriek. 
Verím, že budúci rok to tak už nebude a znovu sa nám podarí nadviazať na minuloročné 
úspechy na MEJ a MSJ. 
 
 
21.12.2018         Krnáč Jozef 
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