
Správa trénera fleuretu mužov na ME 2008 v Kijeve. 
 

 
Napriek mojim povinnostiam pri riadení suťaží ME som mal možnosť vidieť niektoré 
zápasy našich pretekárov v skupinách (Hanzelová, Joniak, Horony, Érsek), nie však všetky. 
Kedže p. Érsek nehodnotil J. Joniaka uvádzam moje názory: 
 
Joniak podobne, ako T. Horony, urobil dve víťazstvá a obaja nepostúpili iba o zásahy. Vo 
všetkých individuálnych disciplínach pri dvoch víťazstvách rozhodovalo celkové skóre. S jedným 
víťazstvom nepostúpil zo skupín nikto. Obaja teda z môjho pohladu splnili základné predpoklady 
pre postup, čo okrem nich zvládol iba A. Érsek. Súhlasím s hodnotením, že príčiny treba hladať v 
nepresnostiach pri zakončovaní akcií a to priamo suvisí s tríningovým procesom. 
Z môjho pohladu fleuretisti v žiadnom prípade neprepadli (neporovnatelný výkon a výsledok s 
učasťou na MS v St. Petersburgu) a verím, že pre nich bola účasť prínosom a dobrou motiváciou. 
Kedže sú už dospelí, môžu sa sami vyjadriť, či ich táto účasť povzbudila alebo "ubila". Nemôžem 
súhlasiť s názorom, že "mu chybajú víťazstvá nad silnými súpermi", ak to má znamenať, žeby 
mali pred nimi prílišný rešpekt: Horony v skupine porazil druhého (!) z konečného poradia 
Halsteada (GBR) a Gridneva (RUS), čo nie sú žiadni bezvýznamní pretekári. Joniak  vyhral s 
Bykom (BLR) a Hauxtedom (NED) a veľmi dobre šermoval so Sanzom (ITA), olympijským 
víťazom a majstrom sveta (3:5). Rozhodne pôsobili dobrým, bojovným dojmom a sami sa 
presvedčili, že pri lepšej príprave mohli postúpiť a získať lepšie umiestnenie. Bez hladania 
výhovoriek som ale presvedčený, že keby nedošlo k nešťastnému zraneniu Joniaka práve v 
období vrcholnej záverečnej prípravy, boli by aj postup zo skupiny zvládli, kedže prípravu sme 
silne orientovali práve na ich spoločnú prácu v tom období. Dosiahnutý šermiarsky prejav a 
výsledky ma presvedčili, že moja žiadosť, aby na ME štartovali obaja pretekári bola oprávnená. 
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