
09. Správa z TC Banská Bystrica, SVK_jun_5.7.-9.7.2021 
 

Názov akcie: TC Banská Bystrica 
Kategória: jun.  
Termín: 5.7.-9.7.2021 
Miesto: Banská Bystrica, SVK 
Tréneri: Krnáč Jozef, Péterová Alexandra, Gregor Ján, Matuszek Marek 
Spôsob dopravy: individuálne 
Zameranie: technicko - taktické zručnosti  
Ospravedlnení: Ret, Turanský, Milová, Tománková 
Neospravedlnení:  
Zúčastnení: 

  meno kategória váha ubytovanie náklady 

1. Barto Alex U21 81 kg bez SZJ U21 

2. Matašeje Benjamin U21 90 kg  bez SZJ U21 

3. Maruška Alex U21 81 kg bez SZJ U21 

4. Adám Viktor U21 100 kg bez SZJ U21 

5. Samuel Ret U21 90 kg bez SZJ U21 

6. Tomáš Demčák U21 66 kg dvojka SZJ U21 

7. Strmeň Dalibor U21 60 kg bez SZJ U21 

8. Krajčí Miloš U21 66 kg bez SZJ U21 

9. Török Patrik U21 73 kg dvojka SZJ U21 

10. Murčo Richard U21 81 kg dvojka SZJ U21 

11. Martin Turanský  U21 100 kg dvojka SZJ U21 

12. Sztankovics Bolda-Zonga U21 63 kg dvojka SZJ U21 

13. Riňáková Šarlota U21 63 kg bez SZJ U21 

14. Bendželová Zuzana U21 57 kg dvojka SZJ U21 

15. Krnáč Jozef U21 tréner jednotka SZJ U21 

16. Péterová Alexandra U21 trénerka jednotka SZJ U21 

 
  
 
 
 
 
 



Program: 
 
5.7.2021 
15:30  Zraz Športová hala Dukla 
16:00 – 17:30 tréning judo 
15´ rozohriatie a rozcvičenie  
15´ UK a NK s dôrazom na nástup v smere pohybu, to isté aj pri NK 
20´ rôzne taktické spôsoby boja keď vyhrávam... 
10´ rôzne taktické spôsoby boja keď prehrávam... 
Riadené randori TW 
30´´ útočím, 30´´ prehrávam x 2 celé tri výmeny súpera na dve skupiny 
10´ strečing 
6.7.2021 
9:30 – 11:30 tréning judo 
15´ rozohriatie a rozcvičenie  
15´ UK a NK s dôrazom na nástup v smere pohybu, to isté aj pri NK 
20´ rôzne taktické spôsoby boja keď vyhrávam... 
10´ rôzne taktické spôsoby boja keď prehrávam... 
Riadené randori TW 
30´´ útočím, 30´´ prehrávam x 2 celé tri výmeny súpera na dve skupiny 
Riadené randori NW 
Jeden je na štyroch a chce vstať zo zeme a prerušiť zápas a druhý ho tam chce udržať 
30´´ jeden , 30´´ druhý a 4 výmeny 
10´ strečing 
16:00 – 17:30 tréning judo 
15´ rozohriatie a rozcvičenie  
15´ UK a NK s dôrazom na nástup v smere pohybu, to isté aj pri NK 
4 x 3´ randori NW na jednu skupinu 
5 x 4´ randori TW na dve skupiny 
10´ strečing 
7.7.2021 
9:30 – 11:30 tréning judo 
15´ rozohriatie a rozcvičenie  
15´ UK a NK s dôrazom na nástup v smere pohybu, to isté aj pri NK 
20´ rôzne taktické spôsoby boja keď vyhrávam... 
10´ rôzne taktické spôsoby boja keď prehrávam... 
Riadené randori TW 
30´´ útočím, 30´´ prehrávam x 2 celé tri výmeny súpera na dve skupiny 
Riadené randori NW 
Jeden je na štyroch a chce vstať zo zeme a prerušiť zápas a druhý ho tam chce udržať 
30´´ jeden , 30´´ druhý a 4 výmeny 
10´ strečing 
 
Poobede voľno 
 
8.8.2021 
9:30 – 11:30 tréning judo 
15´ rozohriatie a rozcvičenie  
15´ UK a NK s dôrazom na nástup v smere pohybu, to isté aj pri NK 
20´ rôzne taktické spôsoby boja keď vyhrávam... 
10´ rôzne taktické spôsoby boja keď prehrávam... 
Riadené randori TW 



30´´ útočím, 30´´ prehrávam x 2 celé tri výmeny súpera na dve skupiny 
Riadené randori NW 
Jeden je na štyroch a chce vstať zo zeme a prerušiť zápas a druhý ho tam chce udržať 
30´´ jeden , 30´´ druhý a 4 výmeny 
10´ strečing 
16:00 – 17:30 tréning judo 
15´ rozohriatie a rozcvičenie  
15´ UK a NK s dôrazom na nástup v smere pohybu, to isté aj pri NK 
4 x 3´ randori NW na jednu skupinu 
5 x 4´ randori TW na dve skupiny 
10´ strečing 
9.7.2021 
9:30 – 11:30 tréning judo 
15´ rozohriatie a rozcvičenie  
15´ UK a NK s dôrazom na nástup v smere pohybu, to isté aj pri NK 
20´ rôzne taktické spôsoby boja keď vyhrávam... 
10´ rôzne taktické spôsoby boja keď prehrávam... 
Riadené randori TW 
30´´ útočím, 30´´ prehrávam x 2 celé tri výmeny súpera na dve skupiny 
Riadené randori NW 
Jeden je na štyroch a chce vstať zo zeme a prerušiť zápas a druhý ho tam chce udržať 
30´´ jeden , 30´´ druhý a 4 výmeny 
10´ strečing 
 
 

Záver:  Sústredenie bolo zamerané skôr na taktické a technické zápasové situácie. 
Vyhrávam a prehrávam.  Hlavne ako záverečná príprava pred ECJ Praha. Tréningov sa 
zúčastnili aj viacerí dorastenci a dorastenky hlavne od stredy. Do stredy sme trénovali 
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 na internáte na 
tréning sme dochádzali mikrobusom.  
S priebehom a nasadením som bol spokojný. 
Z osobných dôvodov som v štvrtok musel ísť do Bratislavy. Tréning viedol potom pán Gregor. 
 
Ako ďalší tréneri sa sústredenia zúčastnili Péterová, Gregor, Matuszek, Slaný, Hajás a tréneri 
CTM Čopák a Šenkár   
 
 
V Bratislava 13.7.2021      Mgr. Krnáč Jozef 


