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Správa CTM Východ – Budapešť cup  19.–20.6.2021 
 

Názov akcie: Budapešť cup 

Kategória: dorast, starší žiaci 

Termín: 19.-20.06.2021 

Miesto: Budapešť, Maďarsko 

Tréneri: Gabriel Čopák, Ján Arendáč 

Spôsob dopravy: 2x osobné auto 

Zameranie: Turnaj  

Ospravedlnení:  

Neospravedlnení:  

Zúčastnení: 
  

 

p.č. meno klub Váhová 

kategória 

rok narodenia 

1 Terézia Vaneková Judo club Bardejov 57kg 2005 

2 Tomáš Popjak Zemplín Michalovce +90kg 2005 

3 Alex Madera Judo club Bardejov 60kg 2005 

4 Noel Gulika Zemplín MIchalovce 66kg 2007 

5 Tobias Greňa Mladosť Poprad  55kg 2006 

6 Simon Titko MŠK Vranov n./T. 60kg 2006 

7 Gabriel Čopák Tréner   

8 Ján Arendáč Tréner   

9     

10     

 

 

Program: 

18.06.2021 

11:30 – odchod autom 1 z Bardejova 

12:00 – odchod autom 2 z Michaloviec  

17:00 – príchod Budapešť 

18:00 – 19:00 akreditácia 

 

19.6.2021 

8:00 – 9:00 váženie U18 

10:00 – Začiatok turnaja U18 

 

20.6.2021 

10.00 – 11:00 váženie U15 

12:00 – začiatok turnaja U15 
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Záver: 

 

Na turnaji sa zúčastnilo cca. 800 pretekárov z 15 krajín.  

K výkonom našich pretekárov môžem povedať, že momentálne je vidieť výrazný rozdiel vo 

výkonnosti pretekárov a to v tom, kde bolo možné trénovať počas epidemiologických opatrení. 

 

Terézia Vaneková podala kvalitný výkon. Prvý zápas bola aktívnejšia a súperka bola trestaná 

2x shido. Následne technikou ogoshi hodila ippon a vyhrala, v druhom zápase pekným hodom 

kosoto-gake vyhrala na ippon. V treťom zápase (semifinále), sa prejavil dlhý výpadok 

zo súťažného cyklu, kde najmä po taktickej stránke nezvládla zápas a prehrala po dvoch 

hodoch súperky na techniku kouchi-gari, 2x wazari. Pritom súperka bola už v polovici zápasu 

trestaná 2x shido a zjavne zápas kondične nezvládala. Z môjho pohľadu nepochopiteľná chyba. 

V zápase o tretie miesto už kondične nevládala a prehrala 2x hodom soei-nage na wazari 

(ippon). 

Tomáš Popjak sa konečne prejavil a skončil na vynikajúcom druhom mieste. Podal veľmi 

dobrý výkon. V prvom zápase sa dlhšie rozbiehal, ale vyhral ho držaním na ippon. V druhom 

zápase mal súpera o hlavu vyššieho a 50 kg ťažšieho. Dlho sa mu nepodarilo presadiť svoj 

spôsob boja, ale po unavení  súpera ho najprv hodil na seoi-nage na wazari a z ďalšieho úchopu 

uchimata na ippon. Vo finále mu tiež chýbali taktické skúsenosti a prehral držaním  na ippon.  

Alex Madera – U neho bolo vidieť dlhší výpadok s tréningového procesu. Dosť sa trápil 

a bojoval najmä sám so sebou. Prvý zápas vyhral v golden skóre, ale bol veľmi vyčerpaný, 

v druhom zápase na súpera už nestačil a prehral a kontratechniku wazari a následne soei-nage 

ippon.. 

Noel Gulika je ešte starší žiak a bola to jeho prvá skúsenosť na takomto veľkom turnaji. 

Potrebuje popracovať najmä na technickej, ale aj taktickej stránke. Mal iba jeden zápas, veľmi 

sa snažil a bojoval až do konca. Žiaľ súper ho kontratechnikou hodil na wazari a on to už 

nedokázal vyrovnať. 

Tobias Greňa – je to skúsený pretekár, ale jednoznačne sa na ňom prejavila pauza po 

prekonaní COVID 19 a tiež problém z chudnutím do váhovej kategórie. Prvý zápas prehrával 

hodom seoi-nage na wazari, avšak dokázal vyrovnať technikou ura nage wazari a nasadením 

škrtenia, ippon. V druhom zápase na súpera nestačil a prehral hodom tai-otoshi. Mal som ale 

pocit, že súper bol minimálne o váhovú kategóriu ťažší. 

Simon Titko – u neho nastal opačný problém. Súťažil o váhovú kategóriu vyššie, do ktorej 

ešte ani váhovo, ani silovo nedorástol. Mal jeden zápas, ktorý prehral držaním na ippon.   

 

Záverom chcem dodať len to že verím, že sa táto COVID situácia začne zlepšovať a všetkým 

materským klubom pretekárov sa podarí rozbehnúť tréningový proces naplno. Dovtedy nie je 

možné objektívne nominovanie pretekárov na turnaje, ale aj na TC a ich následné hodnotenie.  

  

 

 

 

V Michalovciach  24.6. 2021      Gabriel Čopák 
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