SLOVENSKÁ NOHEJBALOVÁ ASOCIÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava

korešpondenčná adresa: 038 02 Diaková 111

Komisia reprezentácie

Správa z tretieho
reprezentačného sústredenia
juniorov a mužov v roku 2021
a účasti na medzinárodných
turnajoch vo Vsetíne (ČR)
a Kapošvári (Maďarsko)
Vypracovala: Komisia reprezentácie
V súlade s plánom činnosti Slovenskej nohejbalovej asociácie (ďalej len „SNA") na rok 2021,
sa v termíne od 07.07. do 11.07.2021 vo Vsetíne (ČR) uskutočnilo tretie reprezentačné
sústredenie a zároveň sme sa aj zúčastnili na dvoch medzinárodných turnajoch 10.07.2021 vo
Vsetíne (ČR) a od 10.07. do 11.07.2021 v Kapošvári (Maďarsko). Všetci nominovaní hráči,
ktorí sa zúčastnili sústredenia a medzinárodných turnajoch boli vopred oboznámení
s nominačným listom a na základe ktorého boli poučení ohľadom stále platných opatrení
COVID -19 a hlavne režimu na hraniciach.

Na sústredenie boli nominovaní:
juniori: 1. Adam VARGA (NK Vrbové)
2. Marko MELIŠEK (NK Vinodol)
3. Matej PRACHÁR (SK Šacung Benešov)
4. Patrik TATÁR (NK Zalužice)
5. Tomáš DULAVA (KAC Košice)
6. Igor ZUBÁK (NK Revúca)
7. Dávid ZUBÁK (NK Revúca)
8. Lukáš ZUBÁK (NK Revúca)
muži:

1. Silven GALUS (KAC Košice)
2. Milan ČERNOTA (NK Revúca)

Na medzinárodné turnaje boli nominovaní:
juniori: 1. Adam VARGA (NK Vrbové)
2. Marko MELIŠEK (NK Vinodol)
3. Matej PRACHÁR (SK Šacung Benešov)
4. Patrik TATÁR (NK Zalužice)
5. Tomáš DULAVA (KAC Košice)
6. Igor ZUBÁK (NK Revúca)
7. Dávid ZUBÁK (NK Revúca)
8. Lukáš ZUBÁK (NK Revúca)
muži (Vsetín): 1. Silven GALUS (KAC Košice)
2. Milan ČERNOTA (NK Revúca)
3. Dušan IFKA (ŠK Slávia Trnava)
4. Matúš RÁCIK (ŠK Slávia Trnava)
5. Jaroslav IFKA (ŠK Slávia Trnava)
muži (Kapošvár): 1. Marek HULÍN (KAC Košice)
2. Ján BRUTOVSKÝ (KAC Košice)
Zodpovední za prípravu sústredenia a zabezpečenia účasti na medzinárodných
turnajoch:
1. Ing. Miroslav KOVÁČ (prezident SNA) – finančné zabezpečenie nominovaných,
2. Lukáš GABÁK (predseda komisie reprezentácie) – zmenežovanie celého sústredenia a
nominačný list pre nominovaných hráčov,
3. Ing. Patrik PERUN (reprezentačný tréner mužov) - zabezpečenie účasti mužov na
medzinárodných turnajoch,
4. Dušan IFKA(reprezentačný tréner juniorov) – zabezpečenie tréningového procesu juniorov
a zabezpečenie účasti juniorov na medzinárodných turnajoch,
5. NK Martin – materiálno technické zabezpečenie.
Poverení riadením sústredenia a účasti na medzinárodných turnajoch:
1. Lukáš GABÁK (predseda komisie reprezentácie),
2. Ing. Patrik PERUN (reprezentačný tréner mužov),
3. Mgr. Richard MAKARA (asistent reprezentačného trénera mužov) - Vsetín,
4. Dušan IFKA (reprezentačný tréner juniorov) - Vsetín,
5. Ján BRUTOVSKÝ (člen VV SNA) - Kapošvár.

Cieľ a priebeh sústredenia:
Cieľom sústredenia bolo zistiť aktuálnu formu hráčov v akej sa momentálne nachádzajú,
vyskúšať si ich v niektorých herných kombináciách medzi sebou v tréningových jednotkách
a na modelovanom prípravnom zápase so Vsetínskou juniorkou a taktiež na medzinárodnom
turnaji Valach open.
Po dohode z Richardom Makarom sme sa zhodli, že všetky tréningové jednotky čo budú na
sústredení budú mať max. 2 alebo 2,5 hod. kvôli panujúcim horúčavám .
Streda 17.00 hod.:
Tréningová jednotka spočívala rozcvičenie, ponaťahovanie a potom sa prešlo na presnosť
úderov, dbalo sa na správnu dĺžku úderov a aj na technické prevedenie niektorých
technických úderov. Na záver si zahrali trojice.
Štvrtok 09.00 hod.:
Tréningová jednotka bola zameraná hlavne na hru trojíc, dvojíc a jednotlivcov, aby sa už
vedelo kto a v akej disciplíne nastúpi v odpoludňajšom prípravnom zápase.
17.00 hod.(prípravný zápas):
Slovensko (juniori) – Vsetín (juniori)
1D - 1D
2D - 2D
1T - 1T
1S - 1S
3D - 3D
2T - 2T
2D - 1D
2S - 2S

2:6

Prachár, D. Zubák (I. Zubák) – Dvořák, Tomek 10:6, 10:4
Varga, L. Zubák – Zbranek, Andris
6:10, 9:10
Prachár, D. Zubák, L. Zubák – Zbranek, Andris, Majšteník 7:10, 9:10
I. Zubák – Dvořak
10:4, 6:10, 10:6
Melišek, Dulava (Tatár) – Bilý, Majšteník
7:10, 6:10
I. Zubák, Varga, Melišek(Tatár) – Tomek, Zbranek, Majšteník 10:7, 8:10, 9:10
Varga, L. Zubák – Dvořák, Zbranek
4:10, 3:10
L. Zubák – Bilý
10:5, 3:10, 9:10

Piatok 10.00 hod.:
Doobedňajší tréning bol venovaný na rozobratie si chýb z prípravného zápasu a doladenie
zostáv na turnaj Valach open.
Poobede bol povinný oddych a zregenerovanie na nasledujúci deň.
Medzinárodný turnaj vo Vsetíne (ČR):
Medzinárodného turnaja Valach open sa zúčastnilo 13 trojíc z ČR, Slovenska a Poľska.
Reprezentační tréneri na tento turnaj nominovali štyri reprezentačné trojice (2 x reprezentácia
mužov a 2 x reprezentácia juniorov). Najlepšie sa darilo reprezentácií mužov ,,A“ (Galus,
Rácik, Černota), ktorí len tesne prehrali vo finále domácemu družstvu Vsetín ,,A“ 1:2 (4:10,
10:9, 8:10). Reprezentácií mužov ,,B“ (J. Ifka, D. Ifka, I. Zubák) sa až tak nedarilo, keď po
viacerých remízach v skupine nepostúpilo do štvrťfinále.
Výsledky juniorov:
Slovensko juniori ,,A“ - Prachar, D. Zubák, L. Zubák
SR J. ,,A“ - Vsetín ,,A“ 8:10, 8:10
SR J. ,,A“ - SR M. ,,B“ 8:10, 10:8

SR J. ,,A“ - Lodž
SR J. ,,A“ - Opava
SR J. ,,A“ - Vsetín ,,C“
SR J. ,,A“ - Vsetín J.

kontumačne 10:0, 10:0
10:8, 6:10
10:5, 8:10
9:10, 5:10

Štvrťfinále: SR J. ,,A“ - SR M. ,,A“

4:10, 3:10

Slovensko juniori ,,B“ - Varga, Tatár, Melišek
SR J. ,,B“ - SR M. ,,A“ 4:10, 2:10
SR J. ,,B“ – Vsetín ,,B“ 9:10, 8:10
SR J. ,,B“ – Výber SR 10:8, 6:10
SR J. ,,B“ – Valmez
2:10, 4:10
SR J. ,,B“ – Výber Moravy 3:10, 8:10
SR J. ,,B“ sa do štvrťfinále sa nedostali.
I. Zubák hral za SR M. ,,B“ a Dulava hral za Výber SR
Medzinárodný turnaj v Kapošvári (Maďarsko):
Medzinárodného turnaja Császárret open sa zúčastnilo 32 jednotlivcov a 17 dvojíc z
Maďarska, Rumunska, Česka, Slovenska, Francúzska a USA. Súťaž prebiehala dva dni
súbežne v kategórií amatérov, ktorá vyvrcholila v sobotu a kategórií profi s finále v nedeľu
podvečer.
V jednotlivcoch svoje skupiny vyhrali Marek Hulín aj Ján Brutovský, pričom Brutovský
skrečoval zápas vo štvrťfinále, aby ušetril sily do turnaja dvojíc, keďže prevažná časť turnaja
v oboch disciplínach sa hrala v nedeľu. Hulín o 3. miesto s maďarom Szabóm prehral 1:2 na
sety ( 4:11,13:12,7:11 ).
V dvojiciach Brutovský, Marek Hulín vyhrala skupinu s prehľadom, no prvá vážna previerka
už prišla vo štvrťfinále, keď po prvom prehratom sete 11:4 odvrátili mečbal 11:12 na 13:12 a
v treťom sete si už poradili. Do finále sa dostali cez rumunskú dvojicu zo Salonty, kde ich
čakal český súper z Čelákovic. Slovensko zvíťazilo 2:1 ( 7:11, 11:9, 11:9 ).
Turnaj bol výbornou previerkou zohrania dvojice na jeden dopad pravák - ľavák, kde po
chybách v medzihre sa ukázal charakter tejto dvojice, keď dokázala otáčať viaceré sety, ako
napríklad vo finále z 5:8 na 11:9.
Vyhodnotenie cieľov sústredenia:
Do tretieho sústredenia juniorov a mužov bolo nominovaných 10 hráčov. Toto sústredenie
bolo zamerané hlavne na prípravu juniorov pred blížiacimi sa MS juniorov v Rumunsku.
Cieľom sústredenia bolo zistiť aktuálnu formu reprezentantov, porovnať ich v ťažkých
zápasoch proti kvalitným hráčom a vygenerovať už širšiu nomináciu na MS juniorov do
Rumunska.
Klady a zápory sústredenia:
Hráči sa mohli konfrontovať s mužstvami z Českej republiky, kde vieme, že kvalita je na
vysokej úrovni. Pozreli sme si formu hráčov, či už v tréningových jednotkách, aby zapadli do
systému na MS. Záporne vidím nedostatky v hre trojíc a dvojíc na príjme, kde máme veľké
rezervy a potom sa nám automaticky stážuje útočná fáza.

Záver a návrhy na zlepšenie:
Juniorov len ťažké turnaje a zápasy posunú herne k lepším výkonom a ak chceme
nohejbalovo napredovať, tak ich musíme odohrať čo najviac. Poďakovanie patrí R. Makarovi,
že aj v týchto horúčavách nám pomohol so sústredením a rozdal kopu rád a pevne verím, že to
bude pre chlapcov len prínosné.
Širšia nominácia na MS juniorov v Rumunsku:
1. Adam VARGA (NK Vrbové), 2. Marko MELIŠEK (NK Vinodol), 3. Matej PRACHÁR
(SK Šacung Benešov), 4. Patrik TATÁR (NK Zalužice), 5. Samuel NOVÁK (ŠK Laborec
Humenné), 6. Igor ZUBÁK (NK Revúca), 7. Dávid ZUBÁK (NK Revúca), 8. Lukáš ZUBÁK
(NK Revúca)
Príloha:
1. Vyúčtovanie zo sústredenia reprezentácie a medzinárodného turnaja juniorov a mužov
vo Vsetíne (7.7.-11.7.2021)
2. Vyúčtovanie z medzinárodného turnaja mužov v Kapošvári (10.7.-11.7.2021)

V Humennom 20.07.2021

Dušan IFKA
Reprezentačný tréner juniorov

Lukáš GABÁK
Predseda komisie reprezentácie

