
Správa z Majstrovstiev Európy 2015 v Maribore, súťaž kord kadeti 25.2.2015 

 

Dňa 25.2.2015 sme sa zúčastnili súťaže kadetov vrámci MEK a J v Maribore. 
Kordisti cestovali na súťaž na základe udelenej výnimky, ktorú predložila Trénerska 
rada Predsedníctvu SŠZ. 

Do dejiska sme odchádzali v podelok 23.2.2015 o 13:30hod. spred pizzerie Ciao 
osobným autom p. Petra Drobného a v aute sme viezli pretekárov nášho klubu 
/Akadémie šermu/  Martina Rečla a Samuela Stolára.Ostatní dvaja nominovaní 
pretekári Branislav Kucka /KŠ Snina/ a Lukas Johanides /BŠK Martinengo/ 
docestovali do Mariboru so šamorínkymi fleuretistami. Po našom príchode sme sa 
ubytovali a absolvovali spoločnú večeru so zvyškom výpravy. 

Na druhý deň sme absolvovali kontrolu materiálu a tréning na mieste turnaja. 

25.2.2015 o 9:00hod začala kordová súťaž kadetov. Počet účastníkov 111. 

Samuel, Braňo a Martin nastúpili v malej hale, Lukas v hlavnej hale Majstrovstiav 
Europy. 

Samuel Stolár vstúpil do súťaže s príliš veľkým rešpektom a nevýrazným prejavom, 
čo spôsobilo postupne vľmi vysoké prehry s Weirup /DEN/ D1/5, Cuomo /ITA/ D0/5 
a Postma /NED/ D1/5. Napriek veľmi nepriaznivo vyvýjajúcemu sa priebehu turnaja 
sa dokázal pozbierať a zabojoval vo veľmi dobrom zápase so Svetoslavov /BUL/, 
ktorý vyhral V5/2. S Galper /ISR/ bohužial nedokázal nadviazať na presnosť a 
dôrazné zakončovanie akcií a zápas s najlepším so skupiny prehral D1/5. Na posledný 
zápas nastupoval so známym Michalak /POL/, s ktorým odšermoval viacero dobrých 
zápasov na prípravných sústredeniach v Poľsku. Tento zápas Samuelovi vôbec 
nevyšiel a skóre D2/5 znamenalo koniec akýmkoľvek nádejám na postup zo skupiny. 

103.miesto 

Braňo Kucka prehral úvodný zápas s Clerck /BEL/ D3/5. Nasledovala trochu 
smoliarska prehra s Kock /FIN/ D4/5. Veľmi dobre zašemovaný zápas s Leiba /ISR/ 
V5/4 znamenal prvé víťazstvo. Nasledoval zápas s nevyspytateľným Dickinson 
/GBR/ , ktorý skončil prehrou D3/5. Na rad prišiel posledný zápas s mladým 
Manckiewicz /SWE/ , ktorý sa Braňovi žiaľ nepodarilo dotiahnuť do víťazného konca 
a prehral D3/5. Braňo zo skupiny nepostúpil. 

90.miesto 

Martin Rečlo vstúpil do súťaže zápasom s Gottwald /AUT/ v ktorom Martin viedol už 
4:2, no zápas nedokázál dotiahnuť do víťazného konca a prehral najtesnejším 
rozdielom D4/5.V druhom zápase výborne zabojoval a s Gelman /ISR/ vyhral V5/4. 
Nasledovali dva veľmi rýchle zápasy postupne s Philipe /FRA/ D2/5 a Dossu-Guein 
/NOR/ D2/5.Podvoch neúspešných zápasoch nasledoval výborne odšermovaný zápas 
so silným Van Gilst /NED/ V5/4. Škoda prehry s Gezdo /EST/ D2/5, ktorá v prípade 
opačného výsledku by znamenala jednoznačný postup zo skupiny. Martin bol prvým 
nepostupujúcim, čo bola veľká škoda pre tohto talentovaného pretekára. 

85.miesto 

Lukas Johanides šermoval v hlavnej hale Majsrovstiev Európy a jeho som žiaľ 
šemovať nevidela. Bol s ním reprezentačný tréner p. Baranik. 



Záverom by som chcela poďakovať za dôveru prejavenú Trénerskou radou a následne 
Predsedníctvu za podporu udelenia výnimky pre kadetov-kordistov, ktorým napriek 
nesplneným limitom umožnili štart na významnom podujatí. Napriek tomu, že 
kordisti nedosiahli aspoň postup zo základného kola, v čo som ja osobne skutočne 
verila , okrem Lukasa Johanidesa, ktorému sa to podarilo jedinému, získali 
neoceniteľné skúsenosti a motiváciu do ďalšej tréningovej práce. Je dôležité s 
chlapcami pracovať tímovo, systematicky a koncepčne. 
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