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Správa reprezentácie U18 – EC Teplice, Česká republika 

 

Názov akcie: EC Teplice, Česká republika 

Kategória: dorast 

Termín: 9.-10.4.2022 

Miesto: Teplice 

Tréneri: Gabriel Čopák, Branislav Slaný 

Spôsob dopravy: mikrobus SZJ 

Zameranie: nominačný turnaj  

Ospravedlnení: Jozef Tománek ml., Matej Klobúčnik, Samuel Háger, Meša Andrej 

Neospravedlnení:  

Zúčastnení: 

  

 

váhová 

kategória meno narodený 

počet 

pretekárov 

vyhral / 

prehral umiestnenie 

1. 60 Bajtoš Jakub 2005 58 2/1 - 

2. 60 Dekan Roman 2006 58 0/1 - 

3. 66 Dovičič Tomáš 2005 64 0/1 - 

4. 52 Gažiová Natália 2005 40 0/1 - 

5. 90 Štefánik Timotej 2005 26 2/2 7. 

6. 63 Tománková Lenka 2005 47 5/1 2. 

7. 48 Seková Martina 2005 32 0/1 - 

8. 40 Tománková Patrícia 2007 3 2/0 1. 

9. 70 Škvareninová Natália 2005 24 0/1 - 

 

Zhrnutie: 

Bajtoš Jakub 

Už od začiatku zápasu so súperom z Holandska bol aktívnejší a už z prvého nástupu hodil 

súpera technikou curi-goshi na waza-ari. Následne sa zápas ukľudnil a obaja pretekári boli 

postupne trestaní shido. Minútu pred koncom zápasu však náš pretekár kontra tehnikou tani-

otoshi hádže súpera na ippon. 

Aj v druhom zápase proti nemeckému súperovi začal náš pretekár aktívnejšie a ihneď v úvode 

hodil súpera technikou okuri-ashi-barai na waza-ari. Aj naďalej pokračoval v aktivite a po 

minúte opäť technikou okura-ashi-barai hádže súpera na ippon. 
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Zápas proti súperovi z Dánska bol oveľa ťažší. Aj tu začal náš pretekár aktívnejšie, ale bolo 

vidieť, že súper je skúsený pretekár. V polovici zápasu náš pretekár urobil chybu a súper ho 

technikou deashi-barai hodil na waza-ari. Na to sa snažil náš pretekár zvýšiť aktivitu, ale bolo 

to neúčinné, nakoľko súper sa účinne bránil a už len kontroloval výsledok zápasu. Koniec 

v turnaji.   

Dekan Roman 

So súperom z Talianska to bol veľmi vyrovnaný zápas. Obaja súperi sa snažili toho druhého 

predbiehať v nástupoch do techník. Náš pretekár doplatil na svoje menšie zápasové skúsenosti 

a postupne bol dva krát trestaný shido. Zápas pokračoval v golden score, kde súper hneď v jeho 

úvode nastúpil do techniky osoto-gari a hádže nášho pretekára na ippon. Koniec v súťaži.  

Dovičič Tomáš  

So súperom z Poľska to bol od začiatku vyrovnaný zápas. V polovici zápasu sa však po 

kombinácii podarilo nášmu pretekárovi hodiť svojho súpera technikou kosoto-gari na waza-

ari. Avšak už o pár sekúnd sa súperovi technikou curi-goshi podarilo hodiť nášho pretekára na 

ippon. Koniec v súťaži    

Gážiová Natália 

Proti nemeckej pretekárke podala bojovný výkon a snažila sa presadiť. Bolo však vidieť vyššiu 

technickú vyspelosť súperky. Tá v polovici zápasu vyčkala na chybu našej pretekárky 

a technikou uchi-mata ju hodila na ippon. Koniec v súťaži. 

Štefánik Timotej 

Prvý zápas so súperom z Českej republiky bol od začiatku jednoznačne aktívnejší a už v prvej 

minúte technikou 2x ura-nage waza-ari a následne ippon vyhráva zápas. 

V zápase proti neskoršiemu víťazovi tejto kategórie z Maďarska podal zodpovedný výkon. 

Snažil sa ho pohybovo eliminovať, ale tento bol znateľne silnejší a v polovici zápasu 

nasadeným držaním san-kaku poráža nášho pretekára na ippon.  

V tomto zápase sa od prvého úchopu voči súperovi z Nemecka presadzoval a už z druhého 

nástupu ho technikou seoi-nage hádže na ippon. 

Začiatok zápasu zo súperom z Estónska prebiehal v presadení si svojho úchopu, čo sa nášmu 

pretekárovi aj darilo. Avšak po minúte boja urobil chybu a súper nástupom do techniky curi-

goshi s následným prechodom na harai-goshi hádže nášho pretekára na ippon. Štefánik 

obsadzuje  na turnaje po kvalitnom výkone pekné 7. miesto 
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Tománková Lenka 

V prvom zápase so súperkou z Estónska mala naša pretekárka prevahu a svojou osobnou 

technikou uchi-mata hádže súperku na waza-ari. Súperka je naďalej pasívna a je trestaná shido. 

Následne pri pokuse o techniku kosoto-gake ide súperka do záklonu a naša pretekárka ju 

technikou ouchi-gari hádže na ippon 

So súperkou z Talianska to bol takticky dobre zvládnutý zápas. Naša pretekárka postupne 

zvyšovala aktívitu a súperka bola trestaná 3x shido. 

Pri súperke z Veľkej Británie bola naša pretekárka taktiež jednoznačne aktívnejšia,  

presadzovala si  svoj úchop a technikou uchi-mata ju hádže na waza-ari. Súperka je následne 

pasívna a je trestaná shido. Pri jednom z ďalších nástupov naša pretekárka opäť nastupuje do 

techniky uchi-mata a hádže ju na waza-ari, nasleduje ippon. 

V tomto zápase so súperkou z Izraela bola od začiatku pôsobila technickejšie, bola aktívnejšia 

a presadzovala si svoj úchop. Technikou uchi-mata hádže súperku na waza-ari. Neustávala 

v tlaku a súperka bola pasívna a postupne je trestaná 3x shido. 

So súperkou z Talianska sa obe pretekárky predbiehali v nástupoch a naša pretekárka bola 

trestaná pasivita shido, ale v polovici zápasu hádže technikou uchi-mata súperku na waza-ari. 

Súperka pridala na dôraze a naša pretekárka bola opäť trestaná shido. V takticky dobre 

zvládnutom závere náskok udržala, vyhrala waza-ari. 

Finálový zápas proti pretekárke z Rakúska bol do polovice zápasu vyrovnaný. Súperka 

postupne nadobúdala prevahu a naša pretekárka bola trestaná shido. Pol minúty pred koncom 

súperka nasadzuje držanie san-kaku a naša pretekárka prehráva na ippon. Aj napriek prehre 

podala naša pretekárka veľmi dobrý výkon a umiestnila sa na celkovom 2. mieste. 

Seková Martina 

Na zápas proti svojej súperke z Maďarska nastúpila sebavedomo bez rešpektu. Už od úvodu 

zápasu bola aktívnejšia. Po minúte zápasu sa pri blokovaní súperky snažila ju hodiť smerom 

dozadu, tá však zareagovala a zasunula nohu do techniky outchi-gari. Naša pretekárka 

pokračovala v hode, ale padla pod súperku a tá získala waza-ari. Následne po konzultácii 

s postranným rozhodcom bol vyhlásený ippon. Koniec v turnaji.  

Tománková Patrícia 

Svoj prvý zápas so súperkou z Rakúska bol veľmi  vyrovnaný a to najmä preto, že súperky sa 

pravidelne stretávajú na turnajoch. Naša pretekárka sa snažila zvíťaziť v ne-waza, kde bola 
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výrazne lepšia. Zápas sa následne preklopil do golden score, kde naša pretekárka veľmi peknou 

technikou tomoe-nage hádže súperku na waza-ari. 

V zápase proti súperke zo Srbska bola po celý čas naša pretekárka aktívnejšia a technicky 

vyspelejšia. Aj napriek tomu sa súperke pri ojedinelom útoku podarilo hodiť našu pretekárku 

technikou ouchi-gari na waza-ari. Avšak minútu pred koncom zápasu sa našej pretekárke 

podarilo nasadiť škrtenie a vyhrala na ippon. Obsadila 1. miesto  

Škvareninová Natália 

Proti súperke z Talianska sa v prvej polovici zápasu vôbec nevedela presadiť a bola postupne 

trestaná za pasivitu 2x shido. Od polovice zápasu začala byť aktívnejšia a bolo tam aj niekoľko 

sľubných nástupov do techniky, lenže jej zjavne chýbali fyzické sily na ich dokončenie. 

V samom závere bola pasívna , čo súperka využila a technikou uchi-mata ju 10 sekúnd pred 

koncom zápasu hodila na ippon. Koniec v turnaji.   

 

 

Záver:  

Na tomto turnaji sa odzrkadlilo uvoľňovanie covid opatrení a teda aj vyššia kvalita a počet 

účastníkov na turnaji. Naši pretekári predviedli striedavé výkony a niektorí príjemne 

prekvapili. Stabilnú a veľmi dobrú formu si udržuje Patrícia Tománková, ktorá vyhrala svoju 

kategóriu. Samozrejme príjemne prekvapila Lenka Tománková, ktorá v tomto roku štartuje vo 

vyššej váhovej kategórii a obsadila 2. miesto, tak ako aj Timotej Štefánik, ktorý obsadil 7. 

miesto a jeho zápasový prejav bol veľmi dobrý. S nasadením ostatných pretekárov som bol 

spokojný. Ale budem sa opakovať, že je vidieť rozdiely v technickej vyspelosti pretekárov, 

ktorí nevypadli z tréningového procesu počas pandémie. Preto chcem požiadať CTM 

a materské kluby, aby sa viac zamerali na tréningoch na preberanie techniky, taktiky 

a zápasových situácií.  

 

 

V Michalovciach  20.4.2022       Gabriel Čopák 

 reprezentačný tréner U18 
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