
06. Správa z TC Banská Bystrica, SVK_jun_4.6.-6.6.2021 
 

Názov akcie: TC Banská Bystrica 
Kategória: jun. a dor. 
Termín: 4.6.-6.6.2021 
Miesto: Banská Bystrica, SVK 
Tréneri: Krnáč Jozef 
Spôsob dopravy: individuálne 
Zameranie: technicko - taktické zručnosti  
Ospravedlnení: Ret, Turanský, Milová, Tománková 
Neospravedlnení:  
Zúčastnení: 

  meno kategória váha 

ubytovanie dve noci 

penzión Penzión pod 

Pyramídou náklady 

1. Barto Alex U21 81 kg nie SZJ U21 

2. Matašeje Benjamin U21 90 kg  nie SZJ U21 

3. Maruška Alex U21 81 kg nie SZJ U21 

4. Adám Viktor U21 100 kg nie SZJ U21 

5. Strmeň Dalibor U21 60 kg nie SZJ U21 

6. Krajčí Miloš U21 66 kg nie SZJ U21 

7. Török Patrik U21 73 kg áno SZJ U21 

8. Murčo Richard U21 81 kg áno SZJ U21 

9. Jankovič Juraj U18 81 kg áno SZJ U21 

10. Sztankovics Bolda-Zonga U21 63 kg áno SZJ U21 

11. Riňáková Šarlota U21 63 kg nie SZJ U21 

12. Krnáč Jozef U21 tréner áno SZJ U21 

      

      

      

      

 
  
 
 



Program: 
 
4.6.2021 
16:00  Zraz Športová hala Dukla 
16:30 – 18:00 tréning judo 
15´ rozohriatie a rozcvičenie  
5´ molekuly v ne waze  
30´ technika ne waza – vykopávačka  
Z pozície nácviku vykopávačky, mini randori  20´´ P jeden druhý, 20´´ L jeden druhý, 5 výmen súpera 
9´ randori v trojici – dvaja útočia na jedného po 1´ zmena a 3 kolá 
10´ strečing 
 
5.6.2021 
9:30 – 11:30 tréning judo 
20´ rozohriatie a rozcvičenie 
5x UK v pohybe P a 5x UK v pohybe Ľ , 3 kolá 
5x UK v pohybe P a 5x UK v pohybe Ľ, 3 kolá aj s prebratím úchopu 
3x NK v pohybe jeden potom druhý a 3 kolá na dve skupiny (dievčatá a do 66kg CH, a nad 66kg CH) 
50´ riešenie taktických situácii, keď vyhrávam, keď prehrávam, záver zápasu a posledné sekundy 
zápasu 
Mini randori na riešenie daných situácii 3x1´+1´ 
15´ nácvik techniky tachi waza – ura nage 
5´ hody do mäkkej žinenky na ura nage – 4 skupiny  
5´ súťaž o najkrajšie ura nage 
5´ strečing 
 
16:30 – 18:30 tréning judo 
10´ rozcvičenie 
UK ne waza,  
3 prechody z postoja -  od hlavy, súper je na štyroch 
   od chrbta, súper je na štyroch 
   bokom k súperovi, súper je na štyroch 
3 x 4´ randori NW  
NK na dve skupiny 
Prebratie súpera do úchopu cez límec alebo cez rukáv 3 x 
3 výmeny skupín 
Randori TW na dve skupiny 3 x 4´+1´ GS 
Handicapové randori v trojici, jeden  je 3´ v strede druhý dvaja sa striedajú po 30´´ a výmena 
Úlohové randori na 30´´ jeden útočí druhý sa bráni x 3 výmeny súpera 
10´ strečing 
 
6.6.2021 
9:30 – 11:30 tréning judo 
10´  rozcvičenie 
10´ úpolové hry a cvičenia 
Úniky z držania –  3 x kesa-gatame P, 3 x kesa-gatame L 
   3 x jokošiho-gatame P, 3 x jokošiho-gatame L 
   3 x tatešihi-gatame P, 3 x tatešiho-gatame L 
10´ opakovanie vykopávačky 
3 x 3´ Randori NW na jednu skupinu 1´ pauza začiatok po strihačke z pozície vykopávačky 
UK po prebratí do úchopu cez rukáv alebo límec 3 x na dve skupiny a celé 3 krát  
NK keď súper útočí s využitím jeho pohybu 3 x na dve skupiny a celé 3 krát 



NK, keď súper ustupuje a sa bráni s využitím jeho pohybu 3 x na dve skupiny a celé 3 krát 
Randori TW na dve skupiny 3 x 3´  
5´ strečing 
Po nástupe oboznámenie pretekárov a pretekárok s najbližším plánom akcii reprezentácie U21.  
 
 

Záver:  Sústredenie bolo zamerané skôr na taktické a technické zápasové situácie. 
Hlavne ako záverečná príprava pred prvým ECJ Sarajevo. Tréningov sa zúčastnili aj viacerí 
dorastenci a dorastenky. Trénovali sme v spodnej telocvični takže niektoré časti tréningu 
sme museli dávať na dve skupiny, no nijak to nevadilo. 
Stravu sme mali zabezpečenú v reštaurácii na hale. Ubytovaný sme boli v Kremničke 
v penzióne a na tréning sme dochádzali mikrobusom.  
S priebehom a nasadením som bol spokojný. 
Prvý tréning vynechal Ádam, bol po injekcii do kolena. V sobotu zavolali na očkovanie 
Krajčího a tak vynechal sobotný poobedný a nedeľný ranný tréning.  
Barto bol pred MS Budapešť a tak si sám určoval množstvo a intenzitu tréningových 
jednotiek. 
 
Ako ďalší tréneri sa sústredenia zúčastnili Matuszek, Slaný, Hajás a  Péterová. 
 
 
V Bratislava 09.06.2021      Mgr. Krnáč Jozef 


