
 Správa z ME Maribor 2015 kadetiek kord jedn. a kadetov družstvá. 

Dňa 25.2.2015 som vycestoval vozidlom SŠZ do Mariboru, aby som mohol byť prítomný pri 

vystúpení Janky Nemcovej, ktorá bola jediná Slovenská kadetská reprezentantka v korde 

a pri kordovom družstve kadetov, ktorých čiastočný odvoz z Mariboru domov som vozidlom 

SŠZ zabezpečoval. 

Janka v skupine bezpečne zvíťazila nad McGonagle IRL(mala 1v) 5:1,  Molyvidou GRE(0v) 5:3 

a Živanovič SRB (2v) 5:1. Prehrala s papierovo silnými súperkami Cagnin ITA 1:5, Fekete HUN 

3:5 a prekvapením skupiny Lawson GBR (5v) 4:5. Šermovala spoľahlivo a bez výkyvov, škoda 

tesnej prehry s Lawson, s ktorou viedla veľmi vyrovnaný zápas, ale nechala sa trochu zaskočiť 

ako i ostatné súperky v skupine. Po skupinách bola nasadená do eliminácie na 42.mieste zo 

102 pretekárok. V 128 člennej eliminácii mala voľný los a potom ju čakala silná Rumunka 

Benena. S tou zviedla veľmi pekný zápas s nešťastným koncom. Janka v zápase vyhrávala 4:1, 

potom Rumunka dotiahla a postupne vyhrávala 12:10. Janka vždy dotiahla a vyrovnala stav 

na 14:14. V týchto chvíľach sa presadzovala veľmi dobrými bodmi na zápästie súperky 

v tempe ako aj razantnými flešmi po zatlačení súperky na koncovú čiaru. Záverečný fleš však 

nevyšiel a súperka zvíťazila 15:14. Zápas mal veľmi dobrú úroveň a možno konštatovať, že za 

predvedený výkon sa Janka nemusí vôbec hanbiť. Silná súperka sa v turnaji prebojovala až na 

3.miesto. Janka bola klasifikovaná na celkovom 46. mieste. 

27.2.2015 sa šermovali družstvá kadetov. Naše družstvo nastúpilo podľa klasifikácie 

z jednotlivcov na 24. mieste (Johanides 84., Rečlo 85. , Kucka 90. s náhradníkom Stolárom 

103.) proti 9.nasadenému Rumunsku s dolným vylosovaním 4,5,6. v prvom zápase Rečlo 

prehral s Macskom 3:5. Johanides , náš najlepšie nasadený šermiar vyhral svoj zápas s Dragoi 

4:3. Kucka prehral s Birom 4:7. Rečlo síce prehral ďalší zápas 4:5, ale do týchto chvíľ ešte 

zápas nebol stratený, stav bol 15:20 a chlapci šermovali s rozumom, na čas a čiastočne sa 

držali aj takticky. V ďalšom zápase však Braňo Kucka prehral 1:5 a nasledujúci Lukasov zápas 

bol už tiež uponáhľaný a poznačený nervozitou. Braňa vystriedal Samko Stolár a ako čerstvý 

a nepoznačený priebehom zápasu, vyhral svoj mikrozápas 7:5. To však bolo len zníženie na 

25:35 a posledný svoj zápas nezvládol ani Martin Rečlo 2:5 ani Lukas Johanides 1:5. Chlapci 

nedokázali vzdorovať silnému súperovi, ktorý skončil na celkove 5.mieste a od polovice 

zápasu sa im rozsypala aj taktika, bolo to uponáhľané a bezhlavé útočenie, každý z nich sa 

snažil zápas otočiť sám. Boli sme klasifikovaní na 24.mieste(25. skončili Slovinci).Dúfajme, že 

získané skúsenosti budú mať možnosť zužitkovať v ďalších rokoch. 

Po skončení zápasu som prepravil do Bratislavy šermiarov Johanidesa a Kucku 

s jeho  trénerom Kazíkom zo Sniny.  

       Ing.Pavol Bottan 


