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Správa reprezentácie U18 – EC Lignano, Taliansko 

 

Názov akcie: EC Lignano, Taliansko 

Kategória: dorast 

Termín: 12.-13.2.2022 

Miesto: Lignano 

Tréneri: Gabriel Čopák, Branislav Slaný 

Spôsob dopravy: mikrobus SZJ 

Zameranie: nominačný turnaj  

Ospravedlnení:  

Neospravedlnení:  

Zúčastnení: 

  

 

váhová 

kategória meno narodený 

počet 

pretekárov 

vyhral / 

prehral umiestnenie 

1. 55 Tománek Jozef 2005 19 2/2 5. 

2. 60 Bajtoš Jakub 2005 21 2/2 7. 

3. 60 Klobúčnik Matej 2005 21 3/1 3. 

4. 66 Háger Samuel 2005 33 2/2 7. 

5. +90 Popjak Tomáš 2005 10 0/2 - 

6. 48 Seková Martina 2005 18 1/2 9. 

7. 63 Vaneková Terézia 2005 20 2/2 9. 

8. 70 Škvareninová Natália 2005 14 2/2 5. 

 

Zhrnutie: 

Jozef Tománek ml. 

Podal očakávaný výkon, Po prvom voľnom kole vo svojom ďalšom zápase so súperom 

s Talianska mal počas zápasu prevahu, hoci boli obaja súperi trestaní shido v druhej polovici 

zápasu hodom soei-nage hádže súpera na ippon 

V druhom zápase so súperom z Holandska mal počas celého zápasu jednoznačnú prevahu 

a súper bol postupne trestný 2x shido. Pred koncom zápasu hodom soei.nage hádže súpera na 

ippon. 

Tretí semifinálový zápas mal náš pretekár s talianskym súperom. Tento bol zjavne fyzicky 

silnejší a väčšina zápasu prebiehala v boji o úchop. V druhej minúte hádže nášho pretekára 

technikou ouchi-gari na waza-ari. V záver stretnutia zdvihom hádže nášho pretekára na ippon. 
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V zápase o tretie miesto s francúzskym pretekárom, s ktorým sa už pred tým turnajom stretol 

bol vyrovnaný. V začiatku zápasu sa zdalo, že náš pretekár má väčšiu aktivitu a súper bol do 

police zápasu trestaný 2x shido. Avšak v tejto chvíli súper zabral a hodom sode-curikomi-goshi 

hádže nášho pretekára na waza-ari. Náš pretekár sa v ďalšej časti zápasu pokúsil strhnúť 

víťazstvo na svoju stranu, ale po nástupe súpera uchi-mata prehráva na ippon a obsadil konečné 

5 miesto.    

 

Jakub Bajtoš 

Vo svojom prvom zápase so súperom z Francúzska bol jednoznačne aktívnejší. Už v prvých 

sekundách hodil technikou tomoe-nage súpera na waza-ari. Pokračoval v aktivite a technikou 

tai-otoshi hádže v prvej minúte zápasu súpera waza-ari je vyhlásený ippon. 

V druhom zápase proti súperovi z Talianska si nevedel počas celého zápasu presadiť svoj 

úchop a postupne bol trestaný 3x shido a prehráva pred koncom zápasu na hansoku-make 

V treťom zápase proti ďalšiemu talianskemu súperovi a po 20 sekundách pri prechode na zem 

páčením ude hishigi zuzi gatame vyhráva na ippon. 

V tomto zápase proti súperovi z Holandska začal aktívnejšie, ale po školáckej chybe súper 

využíva nástup do ouchi-gari a hádže nášho pretekára na ippon. Tento v turnaji končí a získava 

7. miesto 

 

Matej Klobúčnik  

Prvé kolo mal voľné 

Druhý zápas so súperom z Taliansko zvládol a s prehľadom po prechode do držania sankaku 

vyhral na ippon 

V treťom zápase sa stretol so súperom z Holandska, tiež to bol zápas zvládnutý s nadhľadom. 

Po technike sumi-gaeshi hodil súpera na waza-ari, následne po technike tai-otoshi dosiahol 

ďalšie waza-ari a vyhral na ippon 

Štvrtý zápas bol so súperom z Francúzska. Išlo o vyspelého pretekára, ktorý bol zjavne aj 

fyzicky zdatnejší. Najprv hodil nášho pretekára technikou uchi-mata na waza-ari. Postupne bol 

náš pretekár trestaný 2x shido a v závere zápasu ho súper technikou  kouchi-gari hodil na waza-

ari a vyhral následne na ippon 

Zápas o tretie miesto so súperom z Holandska, vzal zodpovedne. Mal dobrý vstup do zápasu 

bol aktívny a súper bol trestaný shido, po akcii technikou tai-otoshi hodil súpera na waza-ari. 
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Naďalej bol aktívny a súper bol druhý krát trestaný shido. Následne bol trestaný shido aj náš 

pretekár, ale z ďalšieho úchopu hádže súpera technikou soei-nage ippon a vyhráva zápas o 3. 

miesto.  

 

Samuel Háger 

Prvý zápas s domácim pretekárom z Talianska, bol náročný vzhľadom na kvalitu súpera. Ten 

si počkal a kontra technikou z uchi-mata nášho pretekára ho hádže na ippon 

Ďalší  zápas opäť taliansky súper.  V tomto svojou osobnou technikou uchi-mata hádže súpera 

na waza-ari s prechodom do držania a vyhráva na ippon 

V treťom zápase sa stretol so súperom z Holandska. Bol aktívny a super bol trestaný shido.  

V ďalšom priebehu zápasu opäť technikou uchi-mata hádže súpera na ippon 

Štvrtý zápas ďalší súper z Talianska. Vyrovnaný zápas, ale náš pretekár je trestaný na shido. 

Súper technikou uchi-mata hádže nášho pretekára na waza-ari. Náš pretekár svojou aktivitou  

a technikou uchi-mata hádže súpera na waza-ari a vyrovnáva stav zápasu. Súper však v ďalšom 

priebehu nastupuje do techniky soei-nage, hádže nášho súpera na waza-ari a rozhodca 

vyhlasuje ippon. Koniec v turnaji a konečné 7. miesto 

 

Tomáš Popjak 

Vo svojom prvom zápase proti súperovi z Francúzska sa nevedel presadiť. Súper bol vyšší  a 

technicky vyspelejší. Postupne bol náš pretekár trestaný 3x shido a následne hansoku-make. 

V svojom ďalšom zápase proti súperovi zo Slovinska pôsobil náš pretekár pomalším dojmom 

a nedokázal si presadiť svoj spôsob boja. Už na začiatku ho súper technikou soto-maki-komi 

hádže na waza-ari a bol trestaný shido. V druhej polovici zápasu súper znova nasadil techniku 

soto-maki-komi a hádže nášho pretekára na ippon. Koniec v súťaži, bez umiestnenia.   

 

Martina Seková 

Prvý zápas mala súperku z Talianska. Zápas bol vyrovnaný kde boli obe pretekárky postupne 

trestané shido. V polovici zápasu naša pretekárka hodila súperku kontra technikou na waza-ari 

a prebrala iniciatívu takže súperka bolo postupne trestaná 2x shido a následne hansoku-make. 

Aj v druhom zápase mala súperku z Talianska. Už v úvode nezachytila jej nástup do zápasu 

a už z prvého boja o úchop bola hodená technikou kouchi-gari na waza-ari. Následne bol súboj 

mailto:szj@judo.sk


SLOVENSKÝ ZVÄZ JUDO 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 
 

Tel.: 02 / 4444 11 00,  492 491 98     fax: 02 / 492 495 81     e-mail:  szj@judo.sk     web:  www.judo.sk 

 

Bankové spojenie - dotačný účet MŠ SR  1785260359 / 0200   VÚB Polus Bratislava 
Bankové spojenie - účet SZJ    4040032101 / 3100   ĽUBA Polus Bratislava 
IČO/DIČ      17308518 / 2021856199 
Registrácia      MV SR  VVS / 1 – 9020 / 90 – 339 – 4 z 
1.8.2002 

 

vyrovnaný avšak v polovici zápasu pri prechode na zem, súperka chytila naša pretekárku do 

držania – ippon. 

Proti súperka z Francúzska v treťom zápase nastúpila s veľkým odhodlaním a od začiatku bola 

vďaka dobrému úchopu aktívnejšia a súperka bola trestaná shido. Následne však po jej 

nepozornosti súperka technikou soei-nage hádže našu pretekárku na waza-ari. Aj tento zápas 

bol vyrovnaný. Aj v tomto zápase však pri prechode do boja na zemi chytá súperka našu 

pretekárku do držanie a ta prehráva na ippon, čo znamená koniec v súťaži a 9 miesto. 

 

Terézia Vaneková 

Na zápas proti svojej súperke zo Slovinska nastúpila sebavedomo bez rešpektu. Počas celého 

zápasu bola aktívnejšia. Už na začiatku zápasu technikou kosoto-gake hodila svoju súperku na 

waza-ari, ktoré si udržala až do konca zápasu. 

Aj v druhom zápase proti súperke z Veľkej Británie pokračovala v sebavedomom výkone. 

Presadzovala si svoj úchop a súperka bola trestaná shido. Po ďalšej akcii s prechodom do boja 

na zemi nasadila držanie sankaku a vyhráva na ippon. 

V zápase s neskoršou víťazkou z Rakúska, opäť začala priamo, avšak po súperkinom nástupe 

do techniky soto-maki-komi padá na waza-ari a súperka nasadzuje držanie – ippon 

 Štvrtý zápas proti súperke z Talianska bol dosť nešťastný. Počas celého zápasu mala naša 

pretekárka výraznú prevahu, bola útočnejšia a vedela si presadiť svoj spôsob boja. Síce boli 

obe súperky trestané shido, ale zjavne na tom bola lepšie naša pretekárka. Avšak po dvoch 

útokoch do prechodu boja na zemi, nasadila v oboch prípadoch techniku sankaku, avšak si 

neuvedomila, že chytila súperkine nohavice nedovoleným spôsobom a dostala 2x shido 

a následne hansoku-make. Koniec v súťaži a konečné 9. miesto.   

 

Natália Škvareninová 

So súperkou z Talianska to bol po celú dobu vyrovnaný zápas , kde postupne obe boli trestané 

2x shido. V golden skore však naša pretekárka využila chybu súperky a kontra technikou o-

goshi ju hodila na waza-ari. 

V zápase proti súperke z Českej republiky na začiatku zápasu urobila veľkú chybu a tá ju 

technikou deashi-barai hádže na ippon. 

Opravný zápas proti súperke z Veľkej Británie začala veľmi dobre a snažila o presadenie svoj 

štýlu boja. Už pri prvom prechode do boja na zemi nasadila súperke držanie, z ktorého jej 
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utiekla pre časovým limito. Avšak pri ďalšom takomto prechode jej nasadzuje páku ude-

hishigi-juji-gatame a vyhráva na ippon. 

Zápas o tretie miesto proti súperke z Bosny a Hercegoviny bol skvelým záverom účinkovania 

našej pretekárky na turnaji aj keď tento zápas prehrala. Už počas zápasu hodila súperku na 

waza-ari, ktoré bolo následne zrušené. Keď súperka prichádzala o kondíciu, naša pretekárka si 

poškodila peru a hrozilo ukončenie zápasu. Po dvoch takmer 5 minútových ošetreniach však 

zápas pokračoval do golden skore. V ňom sa našej pretekárke podarilo nasadiť súperke držanie, 

z ktorého jej ušla po 8 sekundách. Následne po značnej únave naša pretekárka použila techniku 

ouchi-gari, z ktorej ju súperka kontra technikou hodila na ippon. Koniec v súťaži a konečné 5. 

miesto.  

 

Záver:  

Turnaj splnil svoj účel. Pretekári predviedli veľmi dobré výkony a niektorí aj príjemne 

prekvapili. S ich nasadením som bol spokojný. Bolo však vidieť rozdiely v technickej 

vyspelosti pretekárov, ktorí nevypadli z tréningového procesu počas pandémie.  

Je však potrebné, aby sme sa na týchto turnajoch zúčastňovali v takýchto väčších počtoch 

a takto pretestovali všetkých potencionálnych pretekárov pripravujúcich sa na EYOF 2022.  

 

 

 

 

 

V Michalovciach  17.2.2022       Gabriel Čopák 

 reprezentačný tréner U18 

mailto:szj@judo.sk

