
Správa trénera z MEK v Budapešti 2013 
-kord kadeti. 

 
 Dňa 26.2.2013 o 8,30 odcestovala z Bratislavy výprava kordistov kadetov autom pána Cipára 
v zložení:  Vladimír Cipár-vodič 
  Pavol Bottan-tréner poverený vedením kadetov 
  Ján Cipár-pretekár 
  Samuel Michalík-pretekár 
  Peter Kulka- pretekár 

Na miesto konania turnaja sme dorazili o 11,00, kde už čakal ďalší člen výpravy Adrian 
Andráši, ktorý pricestoval vlakom z Košíc priamo do Budapešti v doprovode svojej matky. 
Prevzali sme si akreditácie od vedúceho výpravy pána Nagya a pretekári absolvovali kontrolu zbraní. 
Kontrola prebehla bez závad a celá výprava sa presunula spoločne do hotela Premium Apartment 
House, kde mali pretekári zarezervované ubytovanie. Na mieste sa nám podarilo ubytovať sa všetkým 
vrátane pani Andrášiovej. Poobede mali pretekári voľno na krátku vychádzku, niektorí ostali na hoteli. 
Večera bola v hoteli tiež. Pri večeri sa Andráši posťažoval na bolesti v kolene. Pri krátkej prehliadke 
som zistil, že má skrátené svaly a šlachy na nohách a bolesť pravdepodobne vychádza z úponu 
stehenného svalu na kolene. Dal som mu paralen, arnikovú masť a ukázal som mu niektoré 
strečingové cviky, ktoré by bolo vhodné robiť na každom tréningu. Mal by na to dohliadnuť jeho osobný 
tréner. 

27.2.2013 v deň konania súťaže sme sa presunuli o 7,30 do haly, kde sa chlapci kvalitne 
rozcvičili a rozšermovali. Turnaja sa zúčastnilo 110 pretekárov. 

Ján Cipár- šermoval v 7člennej skupine č.3. V prvom zápase vyhral nad nepríjemným súperom 
Carvalho (POR) tesne 5:4. Víťazstvo mu dodalo potrebnú sebadôveru a postupne zvíťazil aj nad 
Dokl(SLO) 5:1 a Brems (DEN) 5:3. Potom prišla prehra s veľmi silným Horetskym (UKR) 2:5 a tesná 
prehra s Walterom(GER) 4:5. V závere dokázal zvíťaziť ešte s nepríjemným Limarevom(RUS) 5:2. Po 
skupinách bol nasadený na 31.mieste s priamym postupom do 64člennej eliminácie. Tu sa stretol 
s 34.nasadeným Mandelom(EST). Súper bol vysoký s jednoduchým poňatím šermu. Využíval svoju 
výškovú a celkovú fyzickú prevahu a všetky útoky sa snažil predbodávať. Janko po väčšinu času 
prehrával o jeden zásah, postupne až 6:9, ale vypracovanými čistými zásahmi znížil a vyrovnal. 
V závere zápasu za stavu 14:14 padlo päť súčasných zásahov. V takejto situácii to bola lotéria 
s nepríjemným koncom pre Janka, keď po jednom z priamych útokov padol čistý zásah, ktorým prehral 
15:14. Škoda, že zápas bol hotový za dve minúty a nestihli sme mu ani poradiť počas prestávky. 
V tomto zápase Ján Cipár podal bojovný výkon, ale prejavila sa jeho stará slabosť, snaha rýchlo 
rozhodnúť zápas za každú cenu. V budúcnosti bude treba absolvovať viacero takých ťažkých zápasov 
a bola by vhodná spolupráca so športovým psychológom na ovládnutie jeho nutkavej potreby rýchlo 
ukončovať zápasy. Skončil na celkovom 40.mieste, pričom mal na postup do 32ky. Po zápase bol 
veľmi sklamaný a aj sám očakával lepšie umiestnenie. 

Samuel Michalík – šermoval v 7člennej skupine č.8. Počas skupín sa dostavil aj reprezentačný 
tréner p.Drobný a trénerka p.Sasváryová, ktorí sa mu venovali a tak som sledoval jeho skupinu len 
okrajovo. Samo vyhral tri zápasy nad Dabijom(ROU) 5:4, Dewandeleerom(BEL) 5:3, Andonov (MKD) 
5:3 a prehral tri zápasy s Borisevich(BLR) 4:5, Fabregat (ESP) 1:5 a Bielec(POL) 4:5. Po skupinách 
bol klasifikovaný na 57.mieste a šermoval v neúplnej 128člennej eliminácii. Stretol s Tchata (FRA), 
ktorý bol horšie nasadený na 72.mieste, ale v zápase mal prevahu. Samo síce bojoval a využil čas 
naplno všetky tri tretiny, no súper bol v rozhodujúcich okamihoch veľmi rýchly, na čo Samo nevedel 
odpovedať. Jeho útoky boli väčšinou priame s flešom, ktorý bol robený bez momentu prekvapenia 
a z veľkej diaľky a súper neraz stihol útok vykryť a ešte aj odbodávať. Samo prehral 7:15 a možno 
povedať, že tento súper mu enormne nevyhovoval, pričom si myslím, že potenciál na 64ku uňho bol. 

Adrián Andráši- šermoval v 7člennej skupine na planši č.6 vo veľajšej hale. Pred turnajom sa 
už na bolesti v kolene nesťažoval ani po rozšermovaní. Začal veľmi dobre a prvé dva zápasy vyhral 
s Mikaelian (GEO) 5:2 a s AndreuAlmansa(ESP) 4:3. Potom však prišli ťažší súperi a mal som dojem, 
že Adrian tak trochu podľahol eufórii a začal pristupovať k zápasom trochu ľahkovážne. Ostatné 
zápasy prehral s Garifulinom (RUS) 2:5-mal tiež iba dve víťazstvá, Betrancourt(FRA) 2:5, Puchacher 
(AUT) 1:5 a s Kimfors(SWE) 2:5. V týchto chvíľach sa ľahko nechal rozptýliť pochybnými 
rozhodnutiami rozhodcu, sťažoval sa na kordy a bol viackrát rohodcom napomínaný. Ak sa dokázal 
sústrediť na začiatku zápasov, bolo to len na chvíľu. Chýbajú mu turnajové skúsenosti a pokoj 
v nepriaznivo sa vyvíjajúcom zápase. Jeho osobný tréner p.Šafárik prišiel až po skončení jeho 
účinkovania v skupine. Adrián skončil 86. a dá sa povedať že vypadol veľmi tesne o jeden zásah. 

Peter Kulka – šermoval v poslednej, šesťčlennej skupine vo veľajšej hale. Z účastníkov bol 
najmladší a má najmenej skúseností. Mal smolu aj na súperov. Pri svojom nižšom vzraste mal 
v skupine skoro všetkých súperov vyšších o hlavu a traja boli ľaváci. Prehral všetky zápasy. 



Tchata(FRA) 1:5, D Amico(CZE) 3:5, Parizat(ISR) 0:5, Vaz(POR) 3:5, Paulouski(BLR) 1:5. Peťo je 
veľký bojovník a aj v prehratých zápasoch neodovzdal svoju kožu lacno. Zápasy končili často až 
takmer pred uplynutím časového limitu. Turnaj bol ešte preňho priťažký, ale pri jeho bojovnej povahe 
sa dá očakávať, že bude povzbudením do ďalšieho tréningu. 

Po vypadnutí Jána Cipára sme všetci odcestovali domov. Andráši priamo do Košíc, Michalík so 
svojim otcom a Janko Cipár, Peter Kulka a ja s pánom Cipárom v jeho aute. 

Na záver mi nedá nedodať, že bola chyba nezúčastniť sa súťaže družstiev. Umiestneniami 
našich chlapcov by sme figurovali na 18. mieste. Súťaže sa zúčastnilo spolu 23 družstiev a Fíni na 
20.mieste porazili 13.Izrael. Prirodzene, že nám by sa to stať nemuselo, ale takúto šancu zašermovať 
si využili aj Macedónci, ktorých pretekári obsadzovali miesta medzi 100. a 110. V každom prípade sme 
nevyužili príležitosť na získanie skúsenosti našich pretekárov z rôznych oddielov, ktorí by šermovali 
spolu v jednom družstve a nielen proti sebe na turnajoch jednotlivcov. 

 
V Bratislave 6.3.2013.   Zapísal: Pavol Bottan 
 
 


