
Správa zo súťaže družstiev juniorov v korde na MEJ Novi Sad 2016. 

 

Do Nového Sadu som odcestoval vozidlom SŠZ dňa 7.3.2016 o 8,00 hod. O 15.00 
som sa ubytoval a potom som na mieste konania turnaja  v hale vyzdvihol reprezentantov 
v šerme kordom juniorov Alexa Duduca, Lukasa Johanidesa, Martina Rečla a Samuela 
Stolára, ktorí končili svoj tréning a odviezol som ich do hotela. Na druhý deň 8.3.2016 ráno 
o 7,30 som ich vyzdvihol (spal som v inom hoteli- po veľmi nepriaznivých referenciách som si 
objednal vlastný nocľah) a  všetci sme sa odviezli do haly, kde o 9,00 začínal zápas družstiev 
s Estónskom. Pri zápase som bol s družstvom ako tréner.  

Do súťaže družstiev sme boli nasadení na 17. mieste z 23 družstiev a čakalo nás 
v zápase o 16ku Estónsko. V jednotlivcoch sa umiestnili 81. Stolár, 88.Johanides, 93. Duduc 
a 100. Rečlo. Napriek týmto výsledkom, a keďže rozdiely boli zanedbateľné (okrem Stolára 
všetci vypadli v prvom kole) som sa rozhodol nasadiť na otváranie a  uzatváranie zápasu 
Martina Rečla pre jeho technické prednosti a ako náhradníka určiť Johanidesa. Duduc dostal 
prednosť pre väčšie skúsenosti a družstvo doplnil Stolár. Zo súperov sa javil najsilnejši 
Eskov, ktorého sme chceli „ubrániť“ s čo najmenšími rozdielmi v skóré. No bohužiaľ  hneď 
v prvom zápase Martin Rečlo prehral s Gedzom 4:1. V ďalšom zápase dobre šermujúci 
Duduc prehral s Eskovom 6:5 a Stolár s Gusarovom 5:4. Pre nás nepríjemné prekvapenie       
-- Gedzo, porazil v druhom kole Duduca 5:1, keď už bol stav 4:0 padol dubel. Po tomto 
zápase som nahlásil striedanie Duduca za Johanidesa. Postupne ešte prehral Martin 5:3 
a Samo 5:0. Striedajúci Johanides vniesol trochu oživenia a s najslabším Gusarovom 
remizoval 5:5. Stolár prehral 5:4. V poslednom zápase, keď už bol rozdiel skóre o 17 bodov 
vyhral Martin nad Eskovom 8:5, no bolo to málo, aby výraznejšie zdramatizoval situáciu. 
Okrem tohto zápasu, nikto nevyhral svoj zápas a každý, okrem striedajúceho, mal jeden 
výpadok. 

Naši juniori tento zápas prehrali 31:45 a skončili na 20.mieste. Napriek tejto prehre, si 
myslím, že to bol prínosný zápas pre budúcnosť. Zúčastnili sa ho dvaja prvoroční juniori 
Samuel Stolár a Martin Rečlo a kadet Lukas Johanides, ktorí nazbierané skúsenosti môžu 
zúročiť v nasledujúcich rokoch v juniorskej kategórii. 

Po skončení zápasu som zobral do vozidla Sama Stolára, Lukasa Johanidesa a Alexa 
Duduca a o 12,00 sme vyrazili na cestu do Bratislavy. Martin Rečlo išiel vo vozidle so svojim 
otcom a trénerom Frantom . O 18,30 sme cestu ukončili v Bratislave na Dubovej ulici, kde 
som všetkých vyložil. 

V Bratislave dňa 9.3.2016    

Ing.Pavol Bottan 

 


