
Správa z MEKaJ v Novom Sade /SRB/  5.-7.3.2016 

 

Dňa 6.3.2016 sme sa zúčastnili MEJ 2016 v Novom Sade.  

Odchod:  5.3.2016  o 9:00hod spred pizzerie Ciao 

Návrat:  7.3.2016  o 21:00hod  / len Peter Drobný a Andrea Sasváriová /  

Zloženie auta:  Peter Drobný, Andrea Sasváriová, Alex Duduc, Samuel Stolár 

Po príchode do Nového Sadu sme absolvovali akreditáciu a kontrolu zbraní, ktorá 
prebehla bez ťažkostí. Po odkontrolovaní šermiarskeho materiálu sme sa ubytovali. 
Na druhý deň chlapci šermovali súťaž jednotlivcov. Nakoľko mali pretekári možnosť 
mať pri sebe osobných trénerov, ja som sledovala všetky zápasy základného kola 
Samuela Stolára na planši č. 2 

6.3.2016 štartovalo v súťaži juniori-kord 110 pretekárov z 33štátov 

V prvom zápase nastúpil Samuel proti vysokému Srbovi Santrac. Samuel šermoval 
aktívne a veľmi dobre pracoval so vzdialenosťou. Od začiatku zápasu viedol. Škoda 
dvoch súperových acií ukončených flešom, kedy Samuel trochu „zaspal“ a inkasoval 
čistý zásah. Boli to jediné dve chyby, ktoré možno vytknúť v tomto zápase. Výhra 5:3 
bola dôležitým vstupom do súťaže. Nasledoval zápas s Bayard /SUI/ s ktorým má 
Samuel negatívnu bilanciu, naposledy s ním prehral na SPJ v Udine. Žiaľ, ani teraz sa 
nepodarilo nájsť účinný recept na ľaváka, ktorý pracoval veľmi precízne na nohách. 
Za stavu 1:2 sa podaril Samuelovi čistý zásah v tempe, no od tohto okamihu, od stavu 
2:2 prevzal iniciatívu súper a z troch jednoduchých útočných akcií vyťažil vždy čistý 
zásah, takže konečný stav bol 2:5. Ďalším súperom bol Linneman /DEN/, s ktorým 
Samko vyhral na SPJ v Turku o postup do 64-ky, kedy otočil zápas z 10:12 na 
konečných 15:13. V tomto zápase mal trocu smoly, kedy s aktívnym ľavákom viedol 
už 4:3, no zápas prehral 4:5. Nasledoval Dubouski /BLR/ a prehra 2:5, zápas, 
v ktorom bolo viacero nepresností, ktoré boli v dôsledku zlého načasovania útočných 
akcií. V predposlednom zápase nastúpil Samuel proti Alves /POR/. Taktika proti 
často flešujúcemu súperovi bola jasná. Byť dostatočne aktívnym, nenechať sa 
prekvapiť a skúšať vytiahnuť súpera do útoku, vykryť a odbodnúť. To sa za stavu 3:3 
podarilo a oktáv-záraz znamenal vedenie v zápase 4:3. Priamy útok na telo súpera, 
ktorým dal Samuel čistý zásah znamenal dôležitú výhru 5:3. V poslednom zápase 
základného kola nastúpil proti Andreau /ESP/. Ľavoruký španiel  využil útlm Samka 
vo svoj prospech, takže za minútu viedil 4:1. Prehra 2:5 s týmto súperm mrzí. 

Eliminácia: 

v boji o 64-ku nastúpil proti Surano /ESP/ . V tesnom zápase, ktorého priebeh bol 
1:0,..3:3,...5:5,....7:7,...9:9,...10:10,...11:11,...12:11 útok na ruku – nasledovala pauza. 
Úlohou bolo zaútočť v druhej intenzii alebo vykryť a odbodnúť. Žiaľ súper vyrovnal 
na 12:12 a ujal sa útokom následne vedenia 13:12. Samko vyflešoval, z čoho bol len 
double 13:14. Posledná akcia nebola dostatočne pripravená a do krátkeho útoku dostal 
Samko predbod a zápas skončil 13:15. 

Konečné umiestnenie 81.miesto 

 

Zapísala:  Andrea Sasváriová, 8.3.2016  


