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 Banská Bystrica, 15.08.2021 

07.Správa z ECUP U18 Bukurešť (ROM)    
 

 

 

Veková kategória: dorastenci, dorastenky
Termín: 15.-18.7.2021
Miesto ECUP Bukurest (ROM)

Tréner: Branislav Slaný   

Zameranie: ECUP – nominačný turnaj 

Ospravedlnení: Fízeľová, Kováč, Jankovič, Čopák – zranenia a zdravotné komplikácie 

Zúčastnení: 

 
 
Výsledky: 
váha do 50kg, 20 pretekárov 
1. Tománek – AYDIN, Berkay (TUR)  10:0 

Tománek mal v zápase výraznú prevahu, už v 0:30 kontroval súperovu učimatu 7:0 a v 0:51 
s prehľadom nastúpil do taiotoshi 10:0 

2. Tománek – MUSTAFIN, Daniil (RUS)  0:10 
RUS aktívnym sode znepríjemňoval Tománkovi celý zápas, bol zároveň aktívnejší, za čo bol Tománek 
trestaný za pasivitu šido už 0:37, v 0:51 Tománek ohrozil síce súpera taiotoshi, ale v súboji praváka 
a ľaváka RUS ho opäť predbiehal v nástupoch  a opakovane vybojoval šido v 2:03 . Tománek ani ďalej 

nenašiel spôsob ako RUS eliminovať držanie oboch rúk a v 3:21 skončil zápas pre Tománka tretím 
šidom za pasivitu.  

3. Tománek – TARAN, Maxim (MDA)  0:10 

Hneď v úvode zápasu šli súperi do newazy, kde MDA aktívnou prácou po nasadení goši-žime dotiahol 
škrtenie v 0:49 aj do konca. 

1x výhra, 2x prehra a bez umiestnenia 
 
váha do 55kg, 24 pretekárov 
1. Klobučník – BOJTE, Szilveszter (ROU)  10:0 

V súboji pravák ľavák bol zápas v postoji vyrovnaný, hneď pri prvej newaze využil Klobučník svoju 
silnú techniku – prechod do sankaku a v 1:43 zápas ukončil v svoj prospech. 

2. Klobučník – MANFERLOTTI, V. (ITA)  0:10 
Hneď v úvode 0:25 prekvapil lTA Klobučníka a stiahol ho na sode 0:7. Zápas pokračoval aktívnejším 
prejavom ITA v postoji, pri prechode do newazy sa Klobučníkovi už nedarilo nasadzovať sankaku, 

p. váha ročník náklady

1 do 50kg Tománek Jozef 2005 SZJ

2 do 55kg Klobučník Matej 2005 1.JCP

3 do 60kg Háger Samuel 2005 1.JCP

4 do 90kg Kossuth Adam 2004 DU BB

5 do 57kg Tománková Lenka 2005 SZJ

6 tréner Slaný Branislav 0 SZJ

7 tréner Tománek Jozef 0 1.JCP

8 tréner Sato Rikuo 0 1.JCP

meno a priezvisko
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pretože rozhodca rýchlo prerušoval zápas a aj ITA sa ponáhľal vstávať zo zeme. Pred koncom 3:39 ITA 
ešte raz úspešne zopakoval sode 0:7. 

3. Klobučník – BOZKURT, Ali (TUR)  10:0 
Klobučník sa presadil prechodom do sankaku už v 0:53 – 10:0 . 
 

4. Klobučník – MICHNA, Kamil (POL)  0:1 v GS 
Prvá polovica zápasu pravák na ľaváka bola vyrovnaná. V 2:02 dostal Klobučník prvé šido za pištoľový 
úchop. POL bol mierne aktívnejší. Zápas šiel do GS a  v 2:45 prišlo druhé šido za podvliekanie. 

Klobučník v tejto fáze zápas opäť aktivitou vyrovnal a obidvaja súperi, keďže sa navzájom púšťali do 
úchopov, striedavo nastupovali ale bez dôraznejšieho dokončenia techniky. O to prekvapujúcejšie 
bolo tretie šido za pasivitu pre Klobučníka v 4:15 GS, keď rozhodkyni stačilo, že POL urobil dva 
nedôrazné nástupy za sebou a ukončila zápas. 

2x výhra, 2x prehra a 7.miesto 
 
váha do 60kg, 29 pretekárov 
Háger – do Bukurešti pricestoval, ale pre zranenie zápästia krátko pred súťažou sa neregistroval  

 
váha do 57kg, 37 pretekárok 
1. Tománková – HENSEN, Faye (NED)  7:0 

V 1:10 bola Tománková trestaná za pasivitu (trochu prísne podľa mňa), na čo odpovedala v  1:29 
technikou osoto-otoshi 7:0. Ďalej  pokračovali pretekárky vyrovnane v postoji a  krátko pred koncom 

ohrozili navzájom seba v newaze – NED prechodom do uširo-kesagatame a Tománková dvomi 
pokusmi o páčenie. Stav zápasu sa už nezmenil. 

   
2. Tománková – GRANUDD, Felicia (SWE) 10:0 

Tománková si hneď od začiatku zápasu vytvorila priestor, zavrela súperku a  po dvoch učimatách 0:09 
(7:0) a 0:48 (7:0) zaslúžene vyhrala. 
 

3. Tománková – LOLADZE, Nino (GEO)  0:1 v GS 
Tománková bola od začiatku aktívnejšia, nižšiu GEO si priťahovala do dobrého úchopu a ohrozovala 
ju, GEO bola trestaná za pasivitu 0:50. V polovici zápasu už GEO fyzicky nestačila, stačilo málo, aby 
Tománková skórovala. Ku koncu sa začali sily opäť vyrovnávať a  GEO pár pomalými zátočkami urobila 
na rozhodcu dojem a ten trestal za pasivitu 3:41 Tománkovú a zápas šiel do GS. Tu obe pretekárky 
predvádzali atraktívne judo – GEO zdvíhačky a Tománková goši techniky. Škoda taktickej chyby v 2:11 
GS, kedy pri prechode do newazy umožnila Tománková súperke, ktorá ešte stála, ľahko sa jej dostať 
ku krku a nasadiť goši žime. 
 

4. Tománková – BAKULINA, Tatiana(RUS)  0:1 v GS 
Tománková opäť od začiatku aktívnejšia, lepšia v kumikate, opäť ale urobila taktickú chybu, keď po 
svojom nástupe skončila v newaze a hlavu nechala vystrčenú hore, RUS to okamžite využila a v 0:42 
nasadila goši žime. 

2x výhra, 2x prehra a bez umiestnenia 

 
váha do 90kg, 21 pretekárov 
1. Kossuth – BOTOS, Noel (HUN)  10:0 

Kossuth prekvapil súpera, keď hneď v úvode 0:11 nastúpil z P  úchopu do Ľ kosoto-gari – 10:0. 
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2. Kossuth – BASSO, Francesco (ITA)  0:10 

ITA (neskoršie 2.miesto) prešiel turnajom na kata-gurumách, a tak sme to očakávali. Kossuth si to 
v prvej polovici zápasu strážil, aktívne nastupoval do techník, až bol ITA v  2:28 napomínaný šido za 
pasivitu. Stačila však chvíľková nepozornosť a v 2:49 sa kataguruma ITA podarila 0:7. Kossuth ešte 

viac otvoril zápas, ale ITA pridal 5sekúnd pred koncom druhú kata-gurumu 0:7. 
 
3. Kossuth – DINC, Atilla (TUR)   10:0 

TUR otvoril zápas aktívnejšie a išiel do malých seoinág. Postupne bol Kossuth lepší v kumikate 
a dorovnal aktivitu. V 0:43 bol TUR trestaný za sťahovanie. V 1:30 nastúpil TUR do pekného sodečka 
0:7, Kossuth mu už ale nedovolil sťahovať mu ruky a po pokuse o ďalšie sode v 1:59 ho úspešne 
kontroval 7:0. V 2:05 sa na krátko Kossuthovi zatočila hlava a mal krátku nevoľnosť. Po krátkej pauze 
sa z tohto stavu dostal a ďalej pokračoval v aktívnej kumikate, cez ktorú si pripravil súpera na nástup 
do Ľ  malej soinagy z P úchopu a v 2:30 skóroval 7:0. 
 

4. Kossuth – LHOTZKY, F. (CZE)  0:7 
Súperi sa dobre poznajú zo súťaží a sústredení. Zápas o víťaza repasáže mak Kossuth dobre 
rozbehnutý a hneď v úvode si vydarená kontra pýtala wazari. CZE šiel do svojich malých seoinág, ale 
Kossuth to dokázal eliminovať. Po poklese aktivity bol v 1:29 trestaný šido za pasivitu. Rozhodujúci 
moment prišiel v 2:52, keď Kossuth zavrel súpera do P úchopu, ale ten ako L ho prekvapil nástupom 
do opačnej P strany, zmizol mu pod ramenom a stiahol ho predsa na malú seoinagu – 0:7. Kossuth 

potom vystupňoval tlak, 3:46 bol CZE trestaný za pasivitu, ale to bolo do konca zápasu všetko. 
2x výhra, 2x prehra a 7.miesto 

 
 

Záver: 
Turnaj v Bukurešti bol posledným nominačným turnajom pred ME. Aj napriek tomu, že bol najdrahším, bol oň 
zo strany pretekárov záujem. Team Pezinka sa rozhodol pre leteckú prepravu, čo je lepšie riešenie pre danú 

destináciu. Ja z dôvodu množstva štartujúcich na vlastné náklady som postúpil útrpnú cestu autom, aby to 
mali samoplatcovia lacnejšie. Nakoniec sa v priebehu posledného týždňa pred turnajom kvôli zraneniam 
a zdravotným komplikáciám ospravedlnili až 4 pretekári - Fízeľová, Kováč, Jankovič, Čopák, a tak cesta, keďže 
sme šli autom sami dvaja s Kossuthom, až tak sporiaci účinok nemala. 
Turnaj mal kvalitné obsadenie a do štartovného poľa pribudli početné teamy, ktoré pred tým na áčkach 
neštartovali (GEO, RUS, TUR, ISR, NED). Na koučovanie boli k dispozícii traja tréneri: Slaný, Tománek, Sato. 
Naši sa nestratili, okrem Tománka mali po 2 vyhraté zápasy, na medaile to však nestačilo. U Tománkovej boli 
na príčine taktické chyby, zápasový prejav bol výborný. Klobučník zopakoval svoj štandard a vyhrával opäť 
v newaze. Najvýraznejší progres zaznamenal Kossuth, prehraté zápasy boli veľmi vyrovnané, vo vyhratých 
dominoval. No a nakoniec Tománkov vizuálne horší výsledok mohol vyzerať lepšie, keby sa rozhodcovia 
zbytočne neponáhľali so šidami a keby opäť ako Tománková neponúkol súperovi jednoduché  nasadenie goši 
žime. 
Ako pozitívne hodnotím teda nasadenie a zápasový prejav, s ktorým sa dá zabojovať aj na ME. Ako negatívne 
slabšie taktické zvládanie situácií pri prechode tači-waza/ne-waza, ako aj v obrannej pozícií (naši pretekári na 

to doplácali a končili uškrtení), tak aj v útočnej pozícii (minimálne až žiadne využitie pozície, keď je súper na 
kolenách na dokončenie útoku inou technikou). Na týchto dvoch veciach treba ešte popracovať. 
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Branislav Slaný 

reprezentačný tréner U18 
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