Správa trénera reprezentačného družstva v šerme kordom juniorov na ME 2008
v Amsterdame.
Účastníci podujatia v korde junioriek : Baraníková Dagmar, Gabašová Eva, Linderová
Nina, Čistá Martina.
Kord juniori : Jerguš Kocour, Karkalík Matej, Ille Ondrej, Nemec Rodolf.
Tréneri . Linder Marian, Érsek Árpád – Baraník Miroslav vedúci /kord juniorky /.
Táto nominácia zišla z poradia v Slovenskom pohári. Limit na toto podujatie mala
splnené len Dagmar Baraníková. Ostatní pretekári sa zúčastnili na vlastné náklady.
Výkonnosť pretekárov okrem Baraníkovej zodpovedá ich umiestneniu, či z dôvodov
mladého veku, alebo množstva odrobenej tréningovej práce. Na vrcholné podujatia, ako
ME – J sú, je treba odviesť čo do množstva a kvality lepšiu tréningovú prácu
a absolvovať množstvo turnajov i slabšieho rangu neskôr aj SP – J. Zúčastňovať sa podľa
možnosti na medzinárodných sústredeniach za účelom silného sparingu, kde podľa môjho
názoru sú najväčšie rezervy.
K vystúpeniu našich pretekárov – kord juniori - juniorky: / štart. 106 pretekárov, 82
pretekárok /.
Karakalík : zo základnej skupiny postúpil s 2 víť, keď porazil pretekárov z Hol. a Nór.
V priamej eliminácii o postup do 64 prehral s pretekárom Souza zo Švajč. Pomere 15/7
a bol vyradený, skončil na 77m. Ide o pretekára – bojovníka, ktorý tak ako všetci
z družstva, potrebuje sa veľa učiť – trénovať a súťažiť. Nebudem sa opakovať , ale je
treba vedieť, že menovaní pretekári – naši najlepší v kategórii nemajú ešte na turnaje
takého druhu.
Zo skupiny postúpil Nemec mal jedno víť. a následne prehral s pret. z Bieloruska pomere
15/7. Skončil na 87m. Kocour – šermoval najslabšie/ 105m/ a Ille /104 m/ nepostúpili zo
skupiny. Bolo to veľmi slabé vystúpenie našich pretekárov, čo potvrdzuje aj skutočnosť,
že kto nemá dostatočný počet bodov do SP – J , tak sa nedostane na hodnotené miesto,
viac v korde, kde je veľký počet štartujúcich.
Na základe tejto skutočnosti nasadenie v turnaji družstiev nebolo dobré a museli sme
šermovať o postup do 16 – ky. Prehrali sme Nórskom v pomere 45 – 30 a skončili sme na
24 mieste z 26 družstiev. Hodnotenie sa nelíši od jednotlivcov – trénovať – šermovať –
pretekať a potom to bude lepšie.
Na základe dosiahnutých výsledkov platí také isté hodnotenie aj pre družstvo dievčat,
okrem Baraníkovej, ktorá tiež nesplnila očakávanie. Skončila na 19 m . z 82 štartujúcich.
Dobre zašermovala skupinu / 5- 1/ , mala aj dobré nasadenie a vylosovanie, ale
vyplašenosť a veľké chcenie jej neumožnilo dosiahnuť očakávaný výsledok , ktoré by
zodpovedalo jej postaveniu v SP. Prehrala pretekárkou Zuikovou, ktorú veľmi dobre
pozná . V prvom zápase v priamej el. porazila pretekárku z Anglicka.

Turnaj družstiev dievčat som nemal možnosť vidieť, skončili naše dievky na 14 m. z 19
družstiev.
Stojí pred nami otázka, ktorá neustále rezonuje – obsadzovať za každú cenu vrcholné
podujatia v takom počte ako sme to robili teraz, tak vo fleurete alebo v korde . Plní to
svoj cieľ. Alebo investovať finančné prostriedky do MT , SP, sústredení a pripraviť
postupne pretekárov na úroveň, keď bude nutné sa konfrontovať s najlepšími a potom
správa trénera bude lepšie pisateľná , čitateľná jedným slovom bude o čom písať.
Podrobné výsledky sú stránke Europ. Konfederácii.
Érsek Árpád tréner .

