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Správa reprezentácie U18 – EYOF 

 

Názov akcie: EYOF 

Kategória: 2004 - 2005 

Termín: 23. – 31.7.2021 

Miesto: Banská Bystrica  

Tréneri: Gabriel Čopák, Jozef Tománek 

Spôsob dopravy: individuálne 

Zameranie: vrcholný turnaj  

Ospravedlnení: Tománek Jozef ml. 

Neospravedlnení:  

Zúčastnení: 

  

P.č. Priezvisko a meno Klub Rok nar. Váh. kategória 

1 Klobúčnik Matej 1 JC Pezinok 2005 60 kg 

2 Háger Samuel 1 JC Pezinok 2005 66 kg 

3 Meša Andrej Dukla Banská Bystrica 2005 73 kg 

4 Čopák Gabriel Zemplín Michalovce 2004 81kg 

5 Štefánik Timotej Slávia STU Bratislava 2005 90 kg 

6 Popjak Tomáš Zemplín Michalovce 2005 +100 kg 

7 Seková Martina Spartak Považská Bystrica 2005 48 kg 

8 Gážiová Natália Slávia STU Bratislava 2005 52 kg 

9 Vaneková Terézia JC Bardejov 2005 57 kg 

10 Tománková Lenka 1 JC Pezinok 2005 63 kg 

11 Škvareninová Natália Mladosť Žilina 2005 70 kg 

12 Čopák Gabriel tréner   

13 Tománek Jozef tréner   
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Zhrnutie: 

Akcia začala 23.7.2022 spoločným stretnutím celej olympijskej výpravy Slovenska v Aule 

strednej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Postupne podľa športov prebehla 

akreditácia a boli nám poskytnuté inštrukcie ohľadom tejto akcie. Nasledoval príhovor 

prezidenta Slovenského olympijského výboru pána Antona Siekla, ktorý nám predal 

menovacie dekréty k účasti na EYOF. Po ukončení sme boli autobusmi prevezení na 

ubytovanie. 

Akcie sa nezúčastnil Tománek Jozef ml., ktorý si tesne pred ňou spôsobil na tréningu prasklinu 

kosti chodidla a tak nakoniec nepretekal. Bolo sympatické, že následne pricestoval a o barlách 

si bol pozrieť turnaj. 

24.7.2022 sme v dopoludňajších hodinách absolvovali spoločný tréning. Tréningy prebiehali 

v stane, ktorý bol postavený vedľa športovej haly Dukla. V podvečerných hodinách bol 

otvárací ceremoniál, ktorého sme sa zúčastnili spoločne s celou výpravou Slovenska. 

Dňa 25.7.2022 sme v dopoludňajších hodinách opäť absolvovali spoločný tréning s kontrolou 

hmotnosti pretekárov, ktorí išli večer na váženie. Takéto tréningy sme mali v podstate každý 

deň, tak ako pretekári postupne štartovali na turnaji. 

Štarty pretekárov: 

26.7.2022 – Seková Martina, Klobúčnik Matej 

27.7.2022 – Gažiová Natália, Vaneková Terézia, Háger Samuel, Meša Andrej 

28.7.2022 – Tománková Lenka, Škvareninová Natália, Čopák Gabriel, Štefánik Timotej 

29.7.2022 – Popjak Tomáš 

30.7.2022 – súťaž družstiev 

 

Seková Martina 

Proti súperke z Belgicka to bol zo začiatku vyrovnaný zápas, kde sa obe pretekárky predbiehali 

v nástupoch. Postupne však súperka prevzala iniciatívu a naša pretekárka je v polovici druhej 

minúty trestaná shido. Po jednom z ďalších nástupov súperka technikou osoto-gari hádže našu 

pretekárku na ippon. Belgická pretekárka v ďalšom zápase prehráva a naša pretekárky končí 

v turnaji. 

Klobúčnik Matej 

Náš pretekár mal v prvom kole voľný los. V druhom kole sa stretol so silným súperom 

z Azerbajdžanu, ktorý od bol od prvého úchopu aktívnejší, najmä v boji v ne-waza. Náš 
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pretekár sa aktívnym pohybom snažil eliminovať jeho nástupy. V podstate s koncom riadneho 

času zápasu je náš pretekár trestaný shido. V golden score sa náš pretekár snažil nastúpiť do 

techniky sumi-gaeshi, súper ho zatlačil a hádže ho pre mňa diskutabilným hodom na ippon.   

Svoj opravný zápas proti súperovi z Talianska nezačal najlepšie a už po 30 sekundách je 

trestaný shido za vystúpenie. Celý zápas je následne vyrovnaný a prebieha v boji o úchop. Až 

pred koncom súper zvyšuje aktivitu a na začiatku golden score je náš pretekár opäť trestaný 

shido. Už z ďalšieho nástupu keď sa náš pretekár snažil nastúpiť do techniky sumi-gaeshi ho 

súper obchádza a hádže na ippon. Koniec v turnaji.    

Gažiová Natália 

So súperkou z Luxemburska podala naša pretekárka bojovný výkon. Bola však vidieť lepšia 

technická vyspelosť súperky. Obe sa snažili ukončiť zápas hodom, avšak podarilo sa to 

súperke, ktorá technikou uchi-mata hádže našu pretekárku na waza-ari a nasadením držania 

kesa-gatame vyhráva na ippon. Súperka prehráva v ďalšom kole a naša pretekárka v turnaji 

končí. 

Háger Samuel 

Náš pretekár mal prvé kolo voľný los. 

Druhé kolo s belgickým pretekárom bolo vyrovnané počas celého zápasu. Náš pretekár 

predviedol veľmi pekný a bojovný výkon. Celý zápas mal dynamický priebeh, kde náš pretekár 

predviedol niekoľko pekných nástupov. Veľa sa bojovalo o úchop a obaja súperi, boli kvôli 

tomu v polovici zápasu trestaný shido. V golden score mal viac šťastia súper. V prvej minúte 

bol náš pretekár trestaný shido za strhávanie a následne sa ho súperovi podarilo technikou 

ouchi-gari hodiť na waza-ari. Koniec zápasu aj v turnaji. 

Vaneková Terézia 

Proti súperke z Portugalska si zo začiatku nevedela presadiť svoj úchop a štýl boja. Postupne 

sa jej to začalo dariť a súperka je v druhej minúte trestaná shido. Pokračuje v tomto spôsobe 

boja a súperka je trestaná opäť shido. Z ďalšieho nástupu do techniky uchi-mata sa jej podarilo 

hodiť súperku na waza-ari. Do konca zápasu už len kontrolovala výsledok. 

V druhom kole proti neskoršej víťazke z Azerbajdžanu podala bojovný výkon. Snažila sa 

nastupovať a vybojovať si svoj úchop. Súperka bola ale fyzicky zdatnejšia a naša pretekárka 

bola v prvej minúte trestaná shido. Zhruba v polovici zápasu súperka technikou curi-goshi 

hádže našu pretekárku na waza-ari a nasadením držania vyhráva na ippon. 
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Opravný zápas mala tiež s neskoršou medailistkou z Francúzska. Opäť to bol zo strany našej 

pretekárky bojovný zápas. Od začiatku bojovala o presadenie si svojho úchopu. V druhej 

minúte zápasu urobila chybu a súperku ju technikou soei-nage hádže na waza-ari. Naša 

pretekárka pridala na aktivite, ale prestala byť koncentrovaná, čo súperka využila  a opätovným 

hodom na techniku ju hádže na waza-ari a získava ippon. Koniec v turnaji, kde obsadila 

konečné 9. miesto. 

Meša Andrej 

K jeho prvému zápasu nemám čo dodať. Proti súperovi z Ukrajiny sa nedokázal presadiť a ten 

ho už z prvého úchopu technikou uchi-mata hádže za 15 sekúnd na ippon. 

V opravnom zápase s pretekárom z Čiech to bol lepší výkon a celkom vyrovnaný zápas. 

V druhej minúte bol však náš pretekár trestaný shido. Obaja súperi bojovali o presadenie si 

úchopu. Pri jednej z akcií súper pri nástupe do harai-goshi prechádza do osoto-otoshi a hádže 

nášho pretekára na ippon. Koniec v turnaji .  

Tománková Lenka 

Naša pretekárka mal prvé kolo voľný los. 

So súperkou z Talianska mali rovnaký spôsob boja a v podstate sa predbiehali v nástupoch. 

V druhej minúte zápasu bola súperka ošetrovaná. Po návrate na tatami okamžite pri prvom 

nástupe našej pretekárky ju predbehla, pretlačila a  hodila na waza-ari. V polovici zápasu po  

ďalšom nástupe našej pretekárky ju tak isto predbehla, obkročila a nasadila jej škrtenie. Ta sa 

následne vzdala. Koniec v turnaji. 

Čopák Gabriel 

V prvom zápase sa stretol s fyzicky zdatným súperom z Macedónska. Zápas začal opatrne 

a prebiehal najmä v presadení si svojho úchopu. V polovici zápasu náš pretekár zaskočil súpera 

technikou soei-nage ho hádže na waza-ari. Zhruba minútu pred koncom zápasu sa súper snaží 

nasadiť techniku tani-otoshi, avšak náš pretekár ho predbieha, prevalí na chrbát, nasadzuje 

držanie tateshiho-gatame a vyhráva na ippon. 

Zápas proti talianskemu súperovi začal v rýchlom tempe. Súper sa snažil rýchlo získať bodové 

hodnotenie. To sa mu aj podarilo a v prvej minúte hádže nášho pretekára technikou ouchi-gari 

na waza-ari. Pri jednej z ďalších akcií súpera je náš pretekár trestaný shido. Od tohto momentu 

náš pretekár zvyšuje aktivitu a poslednej minúte kontra technikou tani-otoshi hádže súpera na 

ippon, ktorý postranní rozhodcovia opravili na waza-ari. Zápas sa preniesol do golden skóre, 
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kde náš pretekár v kombinácii uchi-mata prechádza do techniky ouchi-gari a hádže súpera na 

ippon. 

V zápase o víťaza skupiny proti francúzskemu pretekárovi to bol do poslednej chvíle 

vyrovnaný zápas, kde bola viditeľná lepšia taktická vyspelosť súpera. Predbiehal nášho 

pretekára v nástupoch  a ten bol na konci prvej minúty zápasu trestaný shido. To isté sa 

opakovalo na konci druhej minúty a nasledovalo ďalšie shido. Vtedy náš pretekár zvýšil 

aktivitu a súper je v polovici zápasu trestaný tiež shido. Keď sa už zdalo, že zápas sa prenesie 

do golden skóre súper nastúpil do techniky soei-nage a 15 sekúnd pred koncom zápasu hádže 

nášho pretekára na waza-ari. 

Na opravný zápas proti súperovi z Estónska nastúpil náš pretekár zjavne rozladený 

z predošlého zápasu a súper ho na konci prvej minúty hádže technikou sode-curikomi-goshi na 

waza-ari. V polovici zápasu je náš pretekár trestaný shido a z ďalšieho úchopu ho súper hádže 

technikou sasae-curikomi-ashi na druhé waza-ari, teda ippon. Koniec v turnaj. Náš pretekár 

obsadil konečné 9. miesto.   

Škvareninová Natália 

Zápas so súperkou z Gruzínska sa nezačal dobre. Už pri prvom boji o úchop si o súperku udrela 

do nosa a musela byť ošetrovaná. Tento moment mal značný vplyv na vývoj celého zápasu. 

Okamžite po ošetrení ju súperka z prvého nástupu hádže technikou ogoshi na ippon. 

V opravnom zápase proti súperke z Lotyšska jej nechýbala bojovnosť, ale súperka pôsobila 

agresívnejším dojmom a v druhej minúte zápasu hádže technikou sumi-gaeshi našu pretekárku 

na waza-ari. Obraz zápasu sa nezmenil a naša pretekárka je trestaná shido. Následne zvýšila 

aktivitu a to najmä v ne-waza, kde bola v jednom momente blízko k víťazstvu. Súperka však 

zabrala a 3é sekúnd pred koncom je naša pretekárka trestaná shido. V úplnom závere sa snažila 

otočiť výsledok zápasu, čo súperka využila a pár sekúnd pred koncom zápasu hádže našu 

pretekárku technikou soto-maki-komi na ippon. Koniec v turnaji. 

Štefánik Timotej 

Náš pretekár mal prvé kolo voľný los. 

Veľmi vyrovnaný zápas s favoritom z Rumunska. Súper bol aktívnejší, ale náš pretekár 

dokázal eliminovať jeho nástupy. V druhej minúte však súper nástupom do techniky kata-

guruma hádže nášho pretekára na waza-ari. V závere zápasu je náš pretekár trestaný shido 

a súper už len kontroluje jeho výsledok. 
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V opravnom zápase proti tureckému pretekárovi pôsobil náš pretekár aktívnejšie. Snažil sa 

nastupovať do techník, čo sa mu vyplatilo a v polovici zápasu technikou seoi-nage hádže 

súpera na waza-ari. Po chvíli sa zápas prerušil kvôli ošetrovaniu nášho pretekára a aj súpera.  

Následne sa obaja súperi predbiehali v nástupoch. V závere sú obaja pretekári trestaní shido. 

Náš pretekár už len kontroluje výsledok a je trestaný opäť shido. Vyhráva zápas. 

V ďalšom kole proti gréckemu pretekárovi mu to nevyšlo. Súper počas prvého boja o úchop 

nastupuje do techniky curi-goshi, hádže nášho pretekára na waza-ari, nasadzuje držanie kesa-

gatame a vyhráva na ippon. Koniec v turnaji. Náš pretekár obsadil v turnaju konečné 9. miesto. 

Popjak Tomáš 

Proti súperovi z Ukrajiny si nevedel od začiatku presadiť svoj úchop a spôsob boja. Súper bol 

podstatne väčší a teda sa len ťažko mohol presadiť. V druhej minúte bol prvý krát trestaný 

shido. V ďalšej minúte bol shido trestaný druhý krát. Súper bol stále aktívnejší a po sérii jeho 

ďalších nástupov je náš pretekár trestaný tretí krát shido, teda hansoku-make. Koniec v turnaji.  

 

Súťaž družstiev: Slovensko – Slovinsko 0:4 

 

Háger Samuel 

Náš pretekár začal aktívnejšie a už po 30 sekundách hádže súpera na waza-ari, ktoré však bolo 

následne zrušené. Od tejto chvíle prevzal iniciatívu súper. Predviedol niekoľko nástupov a po 

jednom z nich hádže nášho pretekára technikou sode-curikomi-goshi na ippon. 

Tománková Lenka 

Súperka začala aktívnejšie, presadzovala si svoj štýl boja a našu pretekárku k ničomu nepustila. 

V druhej minúte je naša pretekárka trestaná shido a následne ju po ďalšom nástupe súperka 

hádže technikou hane-maki-komi na ippon. 

Čopák Gabriel 

Veľmi rýchly a dynamický zápas. Obaja súperi sa snažili presadiť svoj spôsob boja Náš 

pretekár je o trochu viac aktívnejší a súper je v druhej minúte trestaný shido. O pár sekúnd je 

súper opäť trestaný shido za vytrhávanie. Avšak v tretej minúte súper nasadil techniku osoto-

gari a hádže nášho pretekára na waza-ari. Náš pretekár zvyšuje aktivitu, aby dosiahol tretí trest 

pre súpera. Pri nástupe do techniky soei-nage ho však súper obieha a pretláča za čo získal druhý 

krát waza-ari, následne ippon. 
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Škvareninová Natália 

Od začiatku to bol veľmi vyrovnaný zápas. Našej pretekárke sa proti váhovo ťažšej súperke 

presadzovalo len veľmi ťažko. Tá svoju prevahu dokázala využiť a naša pretekárka je v druhej 

minúte trestaná shido a následne aj ďalšie shido. Od tejto chvíle naša pretekárka zvyšuje 

aktivitu a v ne-waza mala možnosť nasadiť páčenie a zvíťaziť, ale nepodarilo sa. Vtedy je 

súperka taktiež trestaná shido. V samom závere zápasu sa však súperke v kombinácii uchi-

mata / ouchi-gari podarilo hodiť našu pretekárku na waza-ari. Následne už len kontrolovala 

zápas. 

 

Záver:  

Zorganizovanie turnaja bolo na veľmi dobrej úrovni. Organizátori vytvorili pekné prostredie 

a aj atmosféra v hľadisku počas turnaja bola vynikajúca.  

S výkonmi pretekárov nie som až tak spokojný. Od niektorých som očakával lepšie výkony, 

ale naopak niektorí príjemne prekvapili. Mrzí ma zranenie Jozefa Tománka ml., ktorý nemohol 

štartovať a bol jedným z adeptov na dobrý výsledok.  

Najmä u tých menej skúsených pretekárov som mal pocit, že domáce prostredie a atmosféra 

v hale ich dosť znervózňovali a nepodali výkon na úrovni ich výkonnosti. Pri súťaži družstiev 

som ich výkony vnímal tak, ako keby chápali, že svoj vrchol mali v predošlé dni za sebou 

a nedokázali sa udržať v súťažnom tempe do soboty. 

Na pohode pretekárom nepridala ani neznalosť pravidiel niektorých našich rozhodcov pri 

„judogi control“, ktorí namiesto toho, aby ich povzbudzovali a pomáhali im,  pridávali im na 

nervozite a rozptyľovali ich svojimi neodbornými rozhodnutiami. 

 

 

V Michalovciach  5.8.2022       Gabriel Čopák 

 reprezentačný tréner U18 
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