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Plán prípravy reprezentačného teamu U18 a EYOF teamu na rok 2022 

 

Tréner: Gabriel Čopák 

Realizačný team: Branislav Slaný, Jozef Tománek ml., tréneri CTM a ZCPM  

 

V roku 2022 má dorastenecká reprezentácia 3 hlavné vrcholné podujatia: 

1. MEd Poreč, CRO – 23.-26.6.2022 

2. EYOF Banská Bystrica – 24.-30.7.2022 

3. MSd Sarajevo – 24.-27.8.2022 

Rok 2022 bude špecifický, z dôvodu konania EYOF 2022 v Banskej Bystrici.  V roku 2021 

naši športovci získali niekoľko vysoko kvalitných umiestnení. Samozrejme aj v tomto roku sa 

budeme snažiť pokračovať v nastúpenom trende a pokúsime sa nadviazať na tieto kvalitné 

výkony s cieľom získať medailové umiestnenie či už na ME a MS, ale aj na EYOF. 

Popri štandardnom type plánu užšej a širšej reprezentácie na rok 2022 je začlenený aj tzv. 

EYOF team, ktorý je tvorený z  pretekárov reprezentácie U18 ročník 2005 a ročník narodenia 

2004, ktorý je v roku 2022 začlenený v  juniorskej zložke a v prípade reprezentácie U21 spadá 

do kompetencie reprezentačného trénera tejto zložky. Teda pri finálnom výbere do EYOF 

teamu budeme úzko spolupracovať práve s nim.  Pri EYOF teame bude samozrejme pracovať 

realizačný team, zložený najmä z trénerov CTM s regionálnou pôsobnosťou a ZCPM. 

 

Výkonnostné ciele 

1. MEd Poreč CRO - Účasť 4 pretekárov, z toho 2 x umiestnenie do 5.miesta,  2x 

umiestnenie do 7.miesta,  

2. EYOF Banská Bystrica – Účasť 12 pretekárov, z toho 3x umiestnenie do 5 miesta, 3x 

umiestnenie do 7. miesta 

3. MSd Sarajevo - Účasť 3 pretekárov, z toho 1 x umiestnenie do 7.miesta 

 

Kritériá nominácie na náklady SZJ: 

1. MEd Poreč CRO – 1x medailové umiestnenie a minimálne 3 vyhraté zápasy, 2 x 

umiestnenie do 5.miesta a minimálne 3 vyhraté zápasy pri každom umiestnení na 

nominačných turnajoch EC kategórie v Európe. Rozhodujúce bude aj kvalitatívne 

obsadenie EC. 



2. MSd Sarajevo, - 1 x medailové umiestnenie a minimálne 3 vyhraté zápasy, alebo 2 x 

umiestenie do 5.miesta a minimálne 3 vyhraté zápasy, pri každom umiestnení na 

nominačných EC kategórie v Európe, resp. umiestnenie do 5.miesta na MEd v Poreči s 

minimálne 3 vyhratými zápasmi 

 

Plán prípravy 

V mesiaci január prebehne v rámci testovacieho sústredenia v Banskej Bystrici, výber 

vytypovaných športovcov ročníky 2006, 2007 do širšieho výberu reprezentácie U18. Následne 

turnaj „Pohár nádejí“ v Olomouci a tréningový camp v Čiernom Bytome, Poľsko s vybranými 

členmi reprezentácie a teamu EYOF ročník 2005. Po týchto akciách chcem ustáliť výber 

reprezentácie a teamu EYOF, najmä z pohľadu váhových kategórií.  V mesiaci február ak to 

covid opatrenia umožnia absolvujeme  prvý EC v Lignano (IT) v počte cca. 8 športovcov, po 

ktorom by sa upresnil užší výber reprezentácie U18.  

Ďalšie akcie budú plánované najmä podľa aktuálnych možnostiach v daných termínoch  v rámci 

covidových opatrení. Aktuálny kalendár prípravy a výber pretekárov prikladám v prílohe.  

Poznámka:  

1. V prípade účasti na EP, nezahrnutom v kalendári reprezentácie U18, vysielajúci klub 

oznámi túto skutočnosť reprezentačnému trénerovi U18. Prihlásenie na turnaj zabezpečí 

SZJ, ostatnú administratívu a financovanie znáša vysielajúci klub. 

2. Návrh nominácie na MEd a MSd po nesplnení kritérií, na podielové a vlastné náklady 

budem predkladať na schválenie VV SZJ po konzultácii s RRT. 

EYOF team ročník 2004: Výber do EYOF teamu z pohľadu ročníka narodenia 2004 by som 

rád predbežne uzatvoril po turnaji v Ostrave, ktorý má naplánovaný juniorská zložka. 

Samozrejme výber budem konzultovať s trénerom reprezentačnej zložky juniorov a vybraní 

jednotlivci budú v sledovaní a prizvaní na spoločné sústredenia s reprezentačnou zložkou U18 

z ktorých vznikne finálny výber teamu EYOF. Po skončení EOYF 2022 v Banskej Bystrici 

tento ročník bude naďalej pokračovať v reprezentačnej zložke U21.  

 

Medzinárodné turnaje EYOF team :  5.2.2022 USK Praha, CZE 

(Ročník 2004)     5.3.2022 GP Banská Bystrica 

      20.3.2022 VC Ostrava, CZE 

Kritériá na zaradenie a vyradenie: 

Do reprezentačného výberu a teamu EYOF som zaraďoval na základe dosiahnutých výsledkov 

v roku 2021 na domácich a zahraničných turnajoch. A perspektívy jednotlivých pretekárov do 



najbližšej budúcnosti. Reprezentačné výbery o team EYOF sa môžu v priebehu roka meniť 

podľa výkonnosti. Zaraďovať a vyraďovať budem na základe výsledkov a účasti na domácich 

a zahraničných turnajoch a sústredeniach. Kvôli aktualizácii reprezentačných výberov, žiadam 

pretekárov a pretekárky, aby mi zmenu hmotnostnej kategórie a výsledky na turnajoch mimo 

reprezentácie čo najskôr oznámili telefonicky, alebo mailom. Vyraďovať z výberov budem aj 

pre neskoré, bezdôvodné alebo žiadne ospravedlnenia z reprezentačných akcií jednotlivcov, 

ktorí boli na tieto akcie nominovaní. 

Je v záujme výberov CTM, ZCPM  a klubov, aby sa zúčastňovali s perspektívnymi pretekármi 

na doporučených turnajoch doma aj v zahraničí, kvôli ich zaradeniu do reprezentačných 

výberov. Samotné medailové umiestnenie na MSR dorastencov, najmä v málopočetných 

kategóriách nepostačuje. 

 

Materiálne zabezpečenie 

Kimoná a backnumbers od SZJ dostanú v prípade potreby len pretekári a pretekárky v užšom 

reprezentačnom výbere. Odporúčam, aby oddiely pre svojich pretekárov a pretekárky 

zabezpečili BACKNUMBERS a schválené kimoná aj opasky EJU, aby v prípade ich nominácie 

na akciu nenastal problém. Tak isto je nutné, aby títo pretekári boli registrovaní v JUDOBASE. 

Bez registrácie v JUDOBASE sa nedá prihlásiť na ECd.  

Z dôvodu celosvetových pandemických opatrení, doporučujem všetkým pretekárom 

a pretekárkam, najmä kvôli účasti na medzinárodných turnajoch sa dať zaočkovať. Značne to 

zjednoduší agendu pri cestovaní. 

 

Finančné zabezpečenie 

Rozpočty na jednotlivé akcie sú orientačné. Budú sa meniť podľa počtu pretekárov v 

jednotlivých výberoch. Ďalej počítam s kombináciou so strediskovým dofinancovaním 

strediskových pretekárov (najmä pri užšej reprezentácii), a s kombináciou s financovaním CTM 

(najmä pri EYOF teame). Náklady môže znížiť aj využitie reciprocity v maximálnej možnej 

miere. Príjmy môžu zvýšiť ďalšie podporné programy SOŠV pre EYOF team. 

 

 

Michalovce 10.1.2022      Gabriel Čopák 

reprezentačný tréner U18 

tel. +421949335971 

email: copak.gabo@gmail.com 
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