
Správa trénera zo súťaže juniorov, jednotlivcov kord na MEJaK v Novom Sade 
(SRB) 6.3.2016 

Na MEJaK som sprevádzal a kaučoval pretekára Bratislavského šermiarskeho klubu F.Martinenga, 
Lukasa Johanidesa. Pretekár je ročník narodenia 1999, je ešte posledný rok kadet. Do súťaže juniorov 
jednotlivcov sa dostal ako náhradník za Jána Cipára, ktorý neštartoval z dôvodu školských povinností. 
Mal na to nárok, nakoľko mal 3 body zo svetových pohárov a v nominačnom rebríčku bol na 5.mieste. 
Lukas celú sezónu poctivo trénuje a hoci študuje vo Viedni, kam každý deň dochádza, zvláda 3-4 
tréningy do týždňa. Zúčastnil sa na 4 SPJ zo šiestich. Bohužiaľ trénuje iba v rámci Bratislavy a chýbajú 
mu ťažké zápasy s kvalitnými súpermi. Tesne pred Majstrovstvami, absolvoval reprezentačné 
sústredenie. Absencia ťažkých zápasov a malá vyšermovanosť sa podpísali na jeho nervozite. Lukas sa 
zbytočne rozčuľoval, keď mu nevyšla nejaká akcia, bol málo koncentrovaný. 

Šermoval v sedem člennej skupine, zvíťazil v dvoch zápasoch, prehral 4 zápasy, ale mal veľmi zlé 
skóre, -12 zásahov, takže nepostúpil do priamej eliminácie. Obidva zápasy vyhral v predĺžení, najprv 
s Knudsenom (DEN) 5:4 a potom aj s Foustanakisom (GRE) 5:4. Nad oboma mal výškovú aj silovú 
prevahu, ale dostával lacné a zbytočné zásahy. S Knudsenom viedol 4:2 a nakoniec sa strachoval 
o výsledok. Lukas má pomerne dobré nasekávanie na zápästie a hoci sa to nezdá, lebo občas pôsobí 
ťažkopádnym dojmom, je dosť rýchly. Zatiaľ mu chýba širší technický repertoár. S Bielcom (POL) 
nestíhal jeho fleše a prehral veľmi rýchlo 1:5, v priebehu minúty. Podobný zápas bol aj Jurkom (CZE) 
1:5, kde tak isto nemal šancu. Lukas potrebuje zlepšiť aj pohyb na nohách, čo sa prejavilo pri týchto 
dvoch pretekároch. Tretiu prehru na 1:5 utŕžil s nízkym Risicatom (ITA), keď dostával zásahy na nohu, 
ale aj z flešov. Bol evidentne pomalší. Tieto tri zápasy mu veľmi pokazili skóre, a už sme vedeli, že 
Lukas nepostúpi, aj napriek tomu bojoval až do konca, a odšermoval s Dewandeleerom (BEL) 
vyrovnanú partiu. Belgičan mal tiež len dve víťazstva a potreboval si postup poistiť. Do stavu 3:3 to 
bol vyrovnaný zápas, nie pekný, pretože všetky zásahy padli z dublov. V závere, Lukas 2x neskoro 
zareagoval a miesto zásahu minul a prehral 3:5.  

Z celkového počtu 111 účastníkov, skončil Lukas na 88. mieste. Osobne si myslím, že nesklamal, mal 
na to, aby šermoval aspoň 1 eliminačný zápas, ale chýbali mu skúsenosti, preto niektoré akcie 
uponáhľal. Verím, že v budúcej sezóne už bude skúsenejší, a ak zlepší prácu nôh a popracuje na svojej 
psychike, určite bude aj úspešnejší.   

Správu podáva: Miroslav Baránik 

 


