Správa vedúceho výpravy SŠZ na MEJ v šerme v Amsterdame (NED).
Všetci nominovaní pretekári a doprovod sa výjazdu zúčastnili v zmysle schválenej
nominácie. Podobne, cesta lietadlom a autami sa uskutočnila podľa plánu. Po príchode do
haly odovzdal vedúci výpravy pripravené zoskenované dokumenty, na základe čoho
mohol vyzdvihnúť všetky akreditačné karty a súčasne potvrdil účasť na súťažiach podľa
prihlášok. Žiadne problémy ani nedostatky sa v tejto operácii nevyskytli. Podľa
harmonogramu súťaží jednotlivé družstvá výpravy predložili šermiarske vybavenie na
vstupnú kontrolu, ktorá bola v tomto prípade mimoriadne prísna a dôkladná. Pre Jakuba
Joniaka bolo potrebné zakúpiť novú elektrickú vestu, lebo obe, ktoré doposiaľ používal
kontrola neprepustila na súťaž.
Podrobné športové výsledky sú k dispozícii na Internete, resp. ich uvádzajú jednotliví
tréneri zbraní. Ja sa preto vyjadrím iba vo všeobecnej rovine, s výnimkou družstva
fleuretu juniorov, kde zastávam funkciu trénera zodpovedného za túto disciplínu.
Výsledky tohto družstva v súťaži jednotlivcov nezodpovedali predpokladom a patrili
k tým horším v poslednom období. Jedným z vysvetlení je asi to, že prestávka od
posledného tréningu do dňa súťaže bola príliš dlhá a nepodarilo sa dostatočne pripraviť
na zápasy v deň súťaže. Neúspešnými výsledkami jednotlivcov bolo dané aj postavenie
v súťaži družstiev, kde družstvo SVK bolo na 18. mieste. Suverénnym víťazstvom so
Srbskom (nasadeným ako č. 15 ) v neúplnej tabuľke 32 družstiev sa síce dokázalo, že
nasadenie nezodpovedá reálnej sile družstva, ale malo za následok stretnutie
s Talianskom (nas. č.2) v T-16, ktoré je výkonnostne veľmi vysoko. Rozhodujúce bolo
stretnutie s Dánskom v dolnej časti tabuľky 16 družstiev, v ktorom sa rozhodovalo, či sa
bude pokračovať o umiestnenie medzi 9.-12. alebo 13. – 16. miestom. I toto stretnutie
napokon ukázalo, že naše družstvo má výkonnosť podstatne vyššiu, ako 18. miesto.
Priebeh bol veľmi vyrovnaný, Dánsko väčšinu stretnutia mierne viedlo, ale poslednú
trojicu zápasov dobrým výkonom spustil A. Králik, keď víťazstvom v siedmej štafete 9:3
otočil skóre :stretnutia v prospech SVK 35:33. Žiaľ, v ďalšej štafete P. Celler prehral 7:3
a J. Joniak v posledne štafete 5:4, takže stretnutie skončilo 45:42 v prospech Dánska.
V ďalších zápasoch už chýbala motivácia, Celler mal zdravotné problémy s kolenom
a šermiari už mysleli na SPJ v Luxemburgu, ktorý bezprostredne naväzoval na MEJ.
Družstvo skončilo na 16. mieste. V súťaži jednotlivcov z prvého kola postúpil iba J.
Joniak, ktorý mal pri 2V/4P dobré skóre, keďže 2 zápasy prehral na 5:4 (zásahový
koeficient -2 !) a v t-128 mal voľný lós. V T-64 nastúpil proti Zherebchenkovi (RUS –
nas. 6.), odšermoval výnimočne dobrý zápas (vyjadrenie ruských trénerov) a prehral až
v závere poslednej tretiny. Umiestnenia: Joniak 61., Králik 80., Celler 82. a Vilem 85.
miesto.
K ostatným disciplínam:
Fleuretistky nastúpili ako prvé a z môjho pohľadu si zaslúžia absolutórium. Dve kadetky
a jedna prvým rokom juniorka bez problémov postúpili zo skupín, dve vyhrali zápasy
v T-64 a prebojovali sa do posledných 32. K tomu pridali výborný výkon v družstvách,
kde sa historicky prebojovali medzi prvých 8 družstiev, čo považujem za veľmi úspešné
vystúpenie a dáva dobré predpoklady do budúcnosti, ak bude celé družstvo pokračovať
v nastúpenom trende.
Kordisti nastúpili v rovnaký deň ako fleuretistky, ale dosiahnuté výsledky skôr
potvrdzujú názor reprezentačného trénera pre kord, že majú pred sebou veľa práce, aby sa
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dotiahli na svojich súperov i keď sa dvaja prebojovali do priamej eliminácie. Družstvá to
len potvrdili a kordisti boli vyradení už v T-32 po prvom prehratom stretnutí s Nórskom.
Kordistky sa v jednotlivcoch i v družstvách spoliehali na výkon D.Baránikovej, ktorej sa
nepodarilo napriek dobre rozbehnutej súťaži v skupine, prebojovať do T-16. Družstvu
však výrazne pomohla a súčasne ho aj potiahla tak, že kordistky vyhrali postup do T-16
a v zápasoch o umiestnenie vyhrali ešte jedno stretnutie, čím sa umiestnili na 14. mieste.
Myslím si, že vďaka možnosti odšermovať také množstvo zápasov v družstvách bola
účasť tohto družstva na MEJ prínosná a získané skúsenosti sa nedajú nahradiť žiadnym
tréningom doma ani sústredeniami hoci aj v zahraničí. Preto ich účasť na MEJ považujem
rozhodne za pozitívnu, motivujúcu a dúfam, že sa tento mimoriadne kvalitný „tréning“
prejaví v ďalšom priebehu sezóny ich zlepšeným výkonom.
Správanie sa všetkých pretekárov bolo v plnom súlade s ich štatútom reprezentanta, za čo
im vyslovujem poďakovanie.
Na súťažiach pôsobili aj dvaja rozhodcovia, ktorí nepochybne svoju úlohu splnili, keďže
K. Letenayová rozhodovala aj finále a delegát rozhodcovskej komisie EFC vyjadril plnú
spokojnosť.
Z môjho pohľadu bolo účinkovanie celej výpravy pozitívne a výprava sa vzorne správala,
keď nesúťažiaci pretekári povzbudzovali svojich kolegov v prebiehajúcich súťažiach.
Rovnako dobre hodnotím aj spoluprácu a pôsobenie trénerov, ktorí tam spoločne
pôsobili.

Bratislava, november 2008
Július Králik
Vedúci výpravy SR
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