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 Banská Bystrica, 02.10.2021 

09.Správa z ME U18 Riga (LAT)    
 

 

 

Veková kategória: dorastenci, dorastenky
Termín: 17.-19.8.2021
Miesto ME Riga (LAT)

Tréner: Branislav Slaný, Jozef Tománek   

Zameranie: ME – vrcholový turnaj 

Ospravedlnení:  

Zúčastnení: 

 
 
Program: 
Sobota 14.8. 

- Prílet do Rigy zo Schwechatu 14:00 – Slaný, Kossuth – voľno 
 

Nedeľa 15.8. 
- Kossuth 10:00 posilňovňa – dynamické posilovanie 60 min 
- Prílet do Rigy zo Schwechatu cez Amsterdam 16:00 – ostatní – voľno 

 

Pondelok 16.8. 
- Všetci 11:30 tatami – judo (učikomi, nagekomi) 60 min 
- Kossuth – 16:00 pás, veslo 60 min 

- Tománek, Klobučník, Háger –  19:00 váženie -50kg, 55kg, 60kg 
 

Utorok 17.8. 
- Kossuth – 8:00 tempá, posilovanie na tatami s vlastnou váhou, šprinty 60 min 
- Kossuth – 16:00 tatami – judo (v trojiciach, v rýchlosti, kombinácie s CZE) 60 min 
- Tománek, Klobučník, Háger – turnaj -50kg, 55kg, 60kg, Tománková voľno,  19:00 váženie -57kg 

Streda 18.8. 
- Tománková – turnaj -57kg 
- Kossuth – 16:00 pás, veslo 60 min, 19:00 váženie -90kg 

 

Štvrtok 19.8. 
- Kossuth – turnaj -90kg 
- Odlet z Rigy do Schwechatu– ostatní  

 

Piatok 20.8. 

p. váha ročník náklady
1 do 50kg Tománek Jozef 2005 1. JC Pezinok SZJ
2 do 55kg Klobučník Matej 2005 1. JC Pezinok 1.JCP
3 do 60kg Háger Samuel 2005 1. JC Pezinok 1.JCP
4 do 90kg Kossuth Adam 2004 JK Levice DU BB
5 do 57kg Tománková Lenka 2005 1. JC Pezinok 1.JCP
6 tréner Slaný Branislav SZJ
7 tréner Tománek Jozef SZJ
8 tréner Sato Rikuo 1.JCP

meno a priezvisko klub
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- Slaný, Kossuth  - odlet z Rigy do Schwechatu 
 

Výsledky: 
váha do 50kg, 16 pretekárov 
1. Tománek – BULAJEVS, Maksims (LAT)  10:0 

Tománek mal v zápase od začiatku prevahu, v 0:50 po sérii nástupov malá seoi-nage 7:0, Tománek 
pokračoval v tlaku, 1:20 LAT trestaný za predstieraný útok šido,  1:59 na zemi po prechode do sankaku 
Tománek druhý krát 7:0 

2. Tománek – MUSTAFIN, Daniil (RUS)  0:10 
Bola to repríza zápasu z ECUP Bukurešť. Tománek ale už šiel aktívne do súpera, na konci prvej minúty 
kľačiaceho RUS potiahol do strhu 7:0. Stred zápasu patril Tománkovi. Postupne RUS preberal aktivitu, 
Tománek bol trestaný za pasivitu 2:50. V obojstranne aktívnom závere sa podarilo RUS v 3:30 stiahnuť 
Tománka na sode 0:7 a 3:50 pridať ďaľšie wazari – 0:10. 

3. Tománek – TACHALOV, Noam (ISR)  0:10 

Zápas mal krátke trvanie, hneď v 0:07 prekvapil ISR Tománka sodečkom a bolo 0:10. 
1x výhra, 2x prehra a delené 9.miesto 
 
váha do 55kg, 28 pretekárov 
1. Klobučník – ANDREINI, Pietro (ITA)  0:1 v GS 

Úvod zápasu bol ITA aktívnejší, dôraznejšie sa presadzoval v kumikate a ohrozoval Klobučníka na sode 

techniky. Klobučník mal nedôrazné nástupy do zátočky a ITA mu stále sťahoval obe ruky. Postupne sa 
zápas vyrovnával. V GS striedavo obaja súperi šli do techník, ale ITA bol úspešnejší, keď v 1:53 stiaho 
Klobučníka na sode 0:10. 

1x prehra a bez umiestnenia 
 
váha do 60kg, 32 pretekárov 
1.Háger – SORKIN, Robert (ISR)   0:10 

Prvá minúta zápasu prebiehala prevažne v newaze. V 1:30 nasadil ISR uširo-kesagatame, z ktorého 
Háger ušiel, ale stačilo to na 0:7. V 2:08 pridal ITA sumi-gaeši 0:7. 

1x prehra a bez umiestnenia 
 

váha do 57kg, 29 pretekárok 
1. Tománková – PRIMO, Kerem (ISR)  0:10 

Hneď v úvode prekvapila ISR Tománkovú rýchlym soto-maki-komi 0:10. 

   
2. Tománková – OBADAVA, Aryna (BLR)  7:0 

Tománková si hneď od začiatku zápasu vytvorila priestor, zavrela súperku a  šla do techník. Svoj tlak  
stupňovala a v 3:45 skórovala uči-mata 7:0. Bola jednoznačne v zápase lepšia. 
 

3. Tománková – GULITE, Anna (LAT)   0:10 
Obe súperky striedavo šli do techník, rozhodca to však videl tak, že len Tománkovú v  0:56 ohodnotil 
šido za pasivitu. Tománková dobre zatvárala súperku, uči-maty však nedokázalo dotiahnuť, ale bola 
stále v pohybe. LAT bola aktívnejšia na zemi, v postoji boli súperky vyrovnané. Rozhodca však opäť 
postretal za pasivitu v 2:38 len Tománkovú.   V 3:20 skočila Tománková súperke na to, že tá do nej pri 
útoku zatlačila a vystúpila zo žinenky – 3.šido. 
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1x výhra, 2x prehra a delené 9.miesto 
 
váha do 90kg, 25 pretekárov 
1. Kossuth – KUBIAK, Damian (POL)  0:10 

Kossuth hneď v 0:10 vystúpil po zatlačení súpera zo žinenky a bolo z toho šido. V tomto duchu sa 

niesol aj zápas. POL si diktoval tempo a nedovolil Kossuthovi to na neho rozbaliť. V 1:45 po pretočenej 
seoinage viedol POL 7:0, rozhodcovia to potom zmenili na ipon. 

1x prehra a bez umiestnenia 

 
 

Záver: 
ME organizované v Rige boli pod prísnym Covid protokolom. Počas celého pobytu neboli možné vyjsť ani 
z hotela na vzduch, i keď sa hotel nachádzal v parku. Kvôli ďalším podmienkam sa natiahol aj náš pobyt, keďže 
príchod Covid managera bol žiadaný dlho pred začiatkom súťaží a  nepodarilo sa nám dohodnúť, aby ťažkí 
prileteli do Rigy neskôr a nemuseli byť v hoteli tak dlho. Tréningové podmienky vo vnútri hotela boli dobré, 
bolo možné využiť dve miestnosti s tatami a jednu menšiu posilňovňu. 
Výsledky zaostali za našimi očakávaniami. Má na tom podiel aj zranenie Fízeľovej, ktorá na ME nemohla 
vycestovať, a to v tom čase bola vo svetovom rebríčku vo váhe do 63 kg jednotka. Očakávalo sa viac aj od 
Tománka po medailových umiestneniach na áčkach. Opäť sa potvrdilo, že ME môže mať úplne inú atmosféru 
aj priebeh, v Rige okrem neho neuspelo aj pár iných favoritov v ďalších váhových kategóriách. Ostatní SVK 
pretekári na vlastné náklady mohli ešte na ME prekvapiť, ale neprekvapili. Blízko dobrého výsledku bola 

Tománková, ktorá mala síce prísny lós a hneď v prvom kole jasnú víťazku vo váhe do 57kg, ale v ďalšom zápase 
sa dokázala do toho oprieť a v treťom oproti domácej pretekárke málo chýbalo, aby šla ďalej. Sklamaný som 
z vystúpenia Kossutha, u tohto pretekára je veľmi veľký rozdiel v jeho tréningovom a súťažnom prejave. 
Aj napriek výsledkom, ktoré v štatistickom vyjadrení nevyzerajú až tak pozitívne (dve delené 9.miesta), stále 

sa jedná o generáciu pretekárov, ktorá ma potenciál získať medaile aj na ME alebo EYOF a musíme pracovať 
a ísť s podporou SZJ ďalej. 
 

 
 
 

  

 
Branislav Slaný 

reprezentačný tréner U18 
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