
04. a) Správa z TC Lignano, ITA_jun_6.3.-7.3.2023 
 

Názov akcie: TC Lignano 
Kategória: jun.,  
Termín: 6.3.-7.3.2023 
Miesto: Lignano, ITA 
Tréneri: Krnáč Jozef, Hajás Matej, Tománek Jozef 
Spôsob dopravy: mikrobus SZJ a mikrobus DUKLA BB 
Zameranie:  ECJ – Európsky pohár juniorov a junioriek -nominačný turnaj 
   TC - randori 
Ospravedlnení: Čopák Gabriel - choroba, Dalibor Strmeň - choroba 
Neospravedlnení:  
Nominovaní:  

  meno váha oddiel náklady 

1. Tománek Jozef tréner 1.JC Pezinok U21 

2. Tománek Jozef Jr. 60 kg 1.JC Pezinok U21 

3. Klobúčnik Matej 66 kg 1.JC Pezinok U21 

4. Háger Samuel 73 kg 1.JC Pezinok U21 

5. Tománková Lenka 63 kg 1.JC Pezinok U21 

6. Tománková Patrícia sparing 1.JC Pezinok SZJ 

7. Krnáč Jozef tréner   U21 

8. Čopák Gabriel Jr. 81 kg MŠK Michalovce U21 

9. Hajás Matej tréner   reciprocita Dukla 

10. Maťašeje Benjamín 100 kg ŠK Dukla BB reciprocita Dukla 

11. Lenčéš Adam 90 kg Kasudo Poprad reciprocita Dukla 

12. Strmeň Dalibor 66 kg ŠK Dukla BB reciprocita Dukla 

 
  
Program: 

6.3.2023 

10:00 – 12:00 tréning judo 

20´ individuálne rozcvičenie 

4 x 4´ randori ne-waza 

6 x 4´ randori tači-waza na dve skupiny 

 

Tréning vynechal Maťašeje pre zablokovaný krk. Snažil sa to rozcvičiť s pomocou CZE fyzio. 

Pri treťom zápase v TW si Tománek zlomil malíček na nohe a tak sme ho spolu s Tománkom 

st. boli odviezť do miestnej nemocnice na vyšetrenia. Tam potvrdili zlomeninu. Na tréningu 

ostal tréner Hajás. Ten upravoval počty randori. Tománková mala problém s natiahnutým 

medzirebrovým svalom a Lenčeš s narazeným kolenom. 

 

16:30 – 18:30 tréning judo 

20´ individuálne rozcvičenie 

6 x 4´ + 1´ GS randori tači-waza na dve skupiny 

15´ ippon change randori ne-waza 



Tréning vynechal Tománek Jr. pre zlomeninu malíčku na nohe. Do tréningu za zapojil aj 

Maťašeje. No po 3 randori to musel ukončiť, pre pretrvávajúce bolesti krku. Tománková, 

Lenčeš aj Háger mali tiež menej randori (cca4), nakoľko aj u nich pretrvávali menšie zranenia. 

Tománková rebrá, Lenčeš koleno a Háger palec na nohe.  

 

7.3.2023 

10:00 – 12:00 tréning judo 

20´ individuálne rozcvičenie 

4 x 4´ randori ne-waza 

6 x 4´ randori tači-waza na dve skupiny 

 

Tréning vynechal Tománek Jr. pre zlomeninu malíčku na nohe a Maťašeje pre pretrvávajúce 

bolesti krku. Tománková, Lenčeš aj Háger mali menej randori (cca 4), nakoľko u nich 

pretrvávali menšie zranenia. Tománková rebrá, Lenčeš koleno a Háger palec na nohe. 

Klobúčnik tiež jedno vynechal, pre bolesti hlavy. Najviac tak vydržala najmladšia účastníčka 

Patrícia Tománková . 

 

 

Záver: Škoda, že sa objavilo viacero menších zranení a tak neabsolvovali všetci celý 

program sústredenia. Po mojich počiatočných obavách, bol nakoniec celkom kvalitný 

sparing. Mrzí ma aj zranenie Tománka Jr., ktoré si privodil podľa mňa pre zlé tatami. Už 

minulí rok si na tomto turnaj zlomil prst na nohe CZE pretekár (ten mal dokonca otvorenú 

zlomeninu). Jednotlivé tatami sú spojené spojkami no tvoria sa medzi nimi aj tak medzery, 

kde sa ľahko zmestí prst na nohe. 

Po ukončení tréningu sme odcestovali domov. Cesta bola náročná nakoľko sa pokazilo auto 

a celý čas nám ukazovalo nedostatok AD Blue, aj keď bolo doliate. Mikrobus sme v Bratislave 

doviezli priamo do servisu. 

 

 
 
 
 
 
 
 Bratislava 15.3.2023       Mgr. Krnáč Jozef. 


