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Správa z MEJ Lobnya, časť kord juniori, juniorky. 
 
Juniori: Ille Ondrej – kontinuita, Farmer Alexander – na vlastné náklady 
Juniorky: Gabašová Eva – kontinuita 
 
Hodnotenie: 
 
Ille – príprava na tento turnaj poznačená preloženou operáciou mandlí / termín 
sa ťahal od apríla/ šermiarsky prejav poznačený týmto výpadkom – chýbala 
jasná myšlienka a absolútne dokončenie prevedenej akcie či útočnej alebo 
obrannej. 7 členná skupina, prvé tri zápasy zaznamenal prehry, kde min. 2 
zápasy boli na víťazstvo, nevedel ich však doviesť do konca na základe už 
horeuvedeného nedostatku. Po troch zápasoch nastala technická chyba 
zariadenia a celá skupina sa sťahovala do druhej haly. Pokračoval víťazstvom, 
nasledovné dve stretnutia však opäť tesne prehral po nedôsledne prevedených 
akciach v samotnom závere. 
 
S výsledkom nie som spokojný, učinkovanie ovplyvnila narušenázáverečná  
príprava, pretekár má za optimálnych podmienok na lepšie umiestnenie. 
 
Farmer -  príprava na tento turnaj bola poznačená neprítomnosťou pretekára na 
posledných spoločných tréningových sústredeniach reprezentačného družstva 
/BA a Tata/. Pre pretekára štartujúceho ešte posledný rok v kategórii kadetov 
slúžil k príprave aj kadetský turnaj EP v Budapesti, ktorý pretekár opustil – 
vystúpil z eliminačných bojov -  z dôvodu presunu na ďalší turnaj, ktorý nebol 
zahrnutý do prípravy. Považujem to za mimoriadnu udalosť, ktorou by sa 
mala zaoberať disciplinárna komisia SŠZ.  
 



 
 
 
V základnom kole dosiahol dve víťazstvá, posledný zápas v skupine, ktorý som 
videl úplne vypustil s vedomím už istého postupu. Už len lepšie skore posúva  
v 64 pretekára na rankingu v eliminácii čo zásah to 1 miesto. Základnou črtou 
posledného zápasu, ktorý som osobne videl boli absolútne nepripravené útoky 
z diaľky a bez čepele. Pred súbojom v eliminácii proti UKR som ho na to 
upozornil a podčiarkol taktickú potrebu vedenia súboja na 15 zásahov. Pretekár 
za 45 sekúnd dosiahol nepriaznivé skore 2:6 a tam aj ukončil celú  prácu. Od 
tohoto stavu sa zápas už len došermoval. Zápas skončil za 2 min 58 sek v prvej 
tretine. Pomerom 15:6. 
 
S výsledkom ale hlavne prevedeným spôsobom šermu som nespokojný, 
vyjadrujem nespokojnosť k príprave pretekára na podujatie ako aj  absolútnu 
nekomunikatívnosť počas preteku. Pri akomkoľvek spôsobe coachingu 
prechádza pretekár od podráždenia do apatie. 
 
Gabašová – absolvovala celú šermiarsku prípravu, čiastočne kombinovanú 
v závere aj s pretekmi EP kadetov, následne dokončila prípravu v Tate. 
 
V 7 člennej skupine boli tri pretekárky, ktoré sa javili ako súperky k porazeniu 
HUN, SWE, TUR. Ostatne pretekerky RUS, EST, UKR boli nad jej realne 
šermiarske a kondičné schopnosti. 
 
Reálne zápasy boli rozšermované dobre, do víťazného konca však dokázala 
doviesť len zápas so SWE. 
 
Tento silný juniorský turnaj je nad jej momentálne schopnosti postúpiť z prvého 
kola.  Pretekárka by sa mala zamerať na zlepšenie všeobecnej fyzickej kondície, 
ktorá by jej následne umožnila vo vyššom tempe a zaťažení využívať šermiarsky 
repertoár. 
 
Výprava bola poznačená chaotickým spôsobom platenia ubytovania, nakoľko 
úhrady a vyúčtovanie riešil nečlen výpravy. / Z toho vyplynulo následne cca 90 
min čakanie na recepcii o 21:00 po celodennom transfere večer pred 
pretekom na recepcii hotela/  
 
Ubytovanie a služby s transferom boli na vysokej úrovni. 
 
S pozdravom 
Farkaš 
 
 
Detailne výsledky a skore zápasov je na všeobecne dostupných elektronických 
stránkach EUROFENCING. 


