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Správa reprezentácie U18 – EC Bielsko Biala, Poľsko 

 

Názov akcie: EC Bielsko Biala 

Kategória: dorast 

Termín: 21.-22.5.2022 

Miesto: Bielsko Biala, Poľsko 

Tréneri: Gabriel Čopák, Branislav Slaný 

Spôsob dopravy: mikrobus  

Zameranie: nominačný turnaj  

Ospravedlnení:  

Neospravedlnení:  

Zúčastnení: 

  

 

váhová 

kategória meno narodený 

počet 

pretekárov 

vyhral / 

prehral umiestnenie 

1. 60 Bajtoš Jakub 2005 50 2/1 - 

2. 60 Dekan Roman 2006 50 1/1 - 

3. 73 Meša Andrej 2005 55 0/1 - 

4. 52 Gažiová Natália 2005 26 1/2 - 

5. 90 Štefánik Timotej 2005 26 0/1 - 

6. 57 Vaneková Terézia 2005 38 2/2 9. 

7. 48 Seková Martina 2005 22 0/1 - 

8. 70 Škvareninová Natália 2005 26 0/1 - 

 

Zhrnutie: 

Bajtoš Jakub 

Vo svojom prvom zápase sa rozbiehal trocha pomalšie, ale po cely čas si dokázal presadzovať 

svoj úchop a nastupoval do techník. Súper bol postupne v prvej a následne aj v druhej minúte 

trestaný shido. Súper následne pridal a zápas sa preniesol do golden skóre. Tu sa obaja súperi 

predbiehali v nástupoch, ale náš pretekár bol o trochu aktívnejší a súper je trestaný tretí krát 

shido a teda náš pretekár vyhráva. 

Proti súperovi z gruzínska Jakub prekvapil. Bol to evidentne silovo lepšie pripravený súper. 

Náš pretekár bol na začiatku zápasu trestaný za pasivitu shido, avšak v polovici zápasu 

nádherným hodom na techniku uchi-mata vyhráva na ippon. 
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V zápase so súperom z Izraela som mal pocit že bol nedôrazný pri nástupoch a po jednom 

takomto nástupe do deashi-barai súper kontra technikou kouchi-gari hádže na waza-ari 

a následne pri ďalšom obdobnom nástupe na ippon, čo znamenalo koniec v turnaji. 

Dekan Roman 

Vo svojom prvom zápase bol náš pretekár už od úvodu aktívnejší, najmä v ne-waze to bolo  

viditeľnejšie. Súper bol trestaný shido. Zápas sa preniesol až do golden skóre, kde ihneď 

v úvode náš pretekár predstieral útok a bol trestaný shido. Následne zvýšil aktivitu a súper bol 

trestaný druhý krát shido. Dokonca sa mu podarilo nasadiť dva krát držanie san-kaku, ale súper 

mu unikol. V tretej minúte bol súper za pasivitu trestaný tretí krát shido  a náš pretekár vyhráva. 

Ďalší zápas so súperom zo Švajčiarska bol badateľné, že tento súper je technicky veľmi dobre 

vybavený v boji v ne-waze. Vo vyrovnanom zápase, kde bol náš pretekár v polovici zápasu 

trestaný shido súper po prechode do ne-waza nasadzuje držanie joko-shiho-gatame a vyhráva 

na ippon. Koniec v turnaji   

Meša Andrej 

So súperom z Nemecka to bol na začiatku vyrovnaný zápas, ktorý prebiehal v boji o úchop 

a o vzájomné pokusy hodiť súpera technikou sasae-curi-komi-ashi. Avšak súper bol značne 

vyšší. Pri vzájomnom pretláčaní súper využil svoju výšku a nášho pretekára technikou kosoto-

gake hádže na ippon. Koniec v turnaji  

Gážiová Natália 

Vo vyrovnanom zápase proti domácej súperke získala naša pretekárka už z prvého úchopu 

výhodu, súperka bola trestaná shido. Následne sa zápas vyrovnal a dospel až do golden skóre, 

kde sa našej pretekárke z kontra techniky proti uchi-mata podarilo hodiť súperku na waza-ari 

a tento zápas vyhráva. 

V zápase s francúzskou pretekárkou opäť začala sebaisto, avšak bolo vidieť lepšiu technickú 

vyspelosť súperky. Tá v prvej minúte zápasu v kombinácii ouchi-gari a seoi-nage hádže waza-

ari. Následne sa zápas vyrovnal, ale súperka v polovici zápasu opäť touto istou kombináciou 

hádže našu pretekárku na ippon.  

Ďalší už opravný zápas bol veľmi vyrovnaný. V úvode stretnutia pri predstieranom nástupe 

bola naša pretekárka trestaná shido. Pri malej nepozornosti súperka v polovici zápasu hádže 

našu pretekárku technikou sasae-curi-komi-ashi na waza-ari. Tá zvýšila aktivitu ale pár sekúnd 

pred koncom zápasu ju súperka hádže technikou curi-goshi na ippon. Koniec v turnaji. 
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Štefánik Timotej 

Predviedol veľmi pekný zápas. S fyzicky veľmi silným súperom sa dokázal presadiť 

a predviedol aj niekoľko veľmi pekných nástupov do techník. Súper však dokázal pri nástupe 

do techniky uchi-mata hodiť nášho pretekára na waza-ari. Následne sa obaja súperi predbiehali 

pri nastupovaní a predbiehaní techník. Avšak zhruba v polovici zápasu súper predbehol nástup 

nášho pretekára a technikou kouchi-gari ho hádže na waza-ari a získava ippon. Koniec v turnaji 

Vaneková Terézia 

Do svojho prvého zápasu nastúpila sebavedomo. Okamžite si presadila svoj úchop. Súperku 

nepustila v podstate k ničom a tá bola postupne trestaná 2x shido. Následne technikou uchi-

mata ju hádže na ippon. 

V zápase s neskoršou víťazkou nastúpila tiež bez rešpektu. Táto súperka však od začiatku 

pôsobila technickejšie a už z prvého úchopu hádže našu pretekárku technikou uchi-mata na 

waza-ari. Pri ďalšom úchope to zopakovala a hádže našu pretekárku na ippon. 

Opravný zápas začala tak ako je u nej zvykom. Okamžite si presadila úchop. Po celý čas bola 

aktívnejšia a v polovici zápasu hádže súperku technikou tani-otoshi na ippon.   

So súperkou zo Slovinska to už bol iný zápas. Súperka si dala pozor na svoj úchop 

a eliminovala našu pretekárku pri nástupoch. V polovici zápasu naša pretekárka nastúpila do 

techniky tani-otoshi, čo však súperka čakala a hodila ju technikou uchi-mata na waza-ari. 

Následne nasadzuje držanie kesa-gatame a vyhráva na ippon. Naša pretekárka podala na turnaji 

dobrý výkon a príjemne prekvapila. Získala 9. miesto. 

Seková Martina 

Na svoj zápas nastúpila bez rešpektu. Presadzovala si svoj úchop a už od úvodu zápasu bola 

aktívnejšia. Pomaly sa jej však súperka vyrovnávala a zápas postupne po potrestaní oboch 

pretekárok shido preniesol do golden skóre. Ihneď v úvode sa našej pretekárke podaril nástup 

do techniky, avšak ju nedotiahla do konca. Zhruba v druhej minúte súperka nastúpila do 

kouchi-gari a po menšom preťahovaní však hodila našu pretekárku na waza-ari. Koniec zápasu 

a koniec našej pretekárky na turnaji 

Škvareninová Natália 

Proti súperke z Poľska si od začiatku dokázala presadiť svoj úchop. A aj pri prechode do ne-

waza bola aktívnejšia a súperka bola trestaná shido. V polovici zápasu súperka pri nástupe do 

techniky uchi-mata hádže našu pretekárku na waza-ari. Naša pretekárka zvýšila aktivitu, lenže 
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pri nedotiahnutom nástupe do tai-otoshi, súperka kontruje našu pretekárku a hádže ju opäť na 

waza-ari a teda ippon. Koniec v turnaji.   

 

Záver:  

Všeobecne je už badať uvoľňovanie covid opatrení a teda na turnajoch je aj väčšia kvalita 

a vyšší počet účastníkov. Naši pretekári predviedli striedavé výkony a niektorí príjemne 

prekvapili. S nasadením pretekárov som bol spokojný. Každý sa snažil podať kvalitný výkon. 

Niekde však chýbala technická vyspelosť, niekde taktika a niekde aj trocha šťastia. 

 

 

 

V Michalovciach  31.5.2022       Gabriel Čopák 

 reprezentačný tréner U18 
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