Správa trénera z ME 2008 v šerme Kiev. / 5 – 8.07.2008 /.
Účastníci : Hanzelová, Lovisek, Horony, Joniak, Érsek.
Tréner - vedúci : Érsek Árpád.
Fleuret ženy : počet štartujúcich 46. Hanzelová bola zaradená do 6 – člennej skupiny, kde
získala 1 víťazstvo. Pretekárka šermovala bojovne, ale dosť nepresne hlavne v útokoch. Mala na
postup, nakoľko prehrala tri zápasy len tesným rozdielom /4/. V poslednom zápase viedla nad
neskoršou víťazkou 4: 0, ale v závere prehrala . Na jej šerme bolo vidieť nevyšermovanosť. Pre
pretekárku typu Hanzelovej je potrebné zabezpečiť kvalitný sparing počas celého roka a tomu aj
možnosť konfrontácie na MT.
Obsadila 36 miesto.
Fleuret muži : počet štartujúcich 70. Horony v prvých zápasoch šermoval veľmi zbrklo a hnal sa
do útokov, kde bol väčšinou nepresný. Postupom času, keď zmenil poňatie boja to viedlo aj
k úspechu, keď vyhral dva zápasy. Jeho veľké výkyvy boli poznačené aj s vysokými prehrami, čo
viedlo k tomu, že dve víťazstvá boli málo na postup. Tak isto platí aj u neho, že je málo
vyšermovaný a chýba pocit víťazstiev nad lepšími pretekármi.
Skončil na 51 mieste.
Hodnotenie pretekára Joniaka prenechám na jeho osobného trénera, ktorý bol občas prítomný pri
planši a určite to vie posúdiť lepšie, nakoľko ja som sedel ďaleko od planše na tribúne.
Skončil na 53 mieste.
Kord ženy : počet štartujúcich 69. Lovisek, po dlhšom čase sa vrátila do reprezentácie. Na jej
šerme bolo vidieť veľká opatrnosť, čo vyplýva z absolvovaní málo ostrých turnajových zápasov.
Myslím si, že v prvom kole šermovala dobre – bojovne, ale žiaľ nemala šťastie , práve svojou
nerozhodnosťou a pri stave 4 : 4 nevedela rozhodnúť zápas. Prvý zápas vyhrala a vo všetkých
ostatných prehrala na 4. Bola vyradená.
Skončila na 57 mieste.
Kord muži : počet štartujúcich 103. Érsek v prvom kole šermoval svoj štandard, vyhral
Keď postupoval so skóre 4/2. Bol nasadený priamo do 64 – ky, kde šermoval so Zawrotnakom
/Pol/. a zápas prehral. V tomto zápase bol súper lepší – hlavne v závere presnejší. Bolo dosť
ťažké psychicky pretekára motivovať po neúspešnej kvalifikácii na OH. I napriek tomu šermoval
v dobrej pohode, ale v útočnej fáze nepresne.
Skončil na 50 mieste čo si myslím, že to nie je adekvátne jeho výkonnosti.
Záverom treba konštatovať, že tieto ME boli v poslednom čase najsilnejšie, práve kvôli možnosti
ovplyvniť nasadenie na OH, tak jednotlivcoch ako aj v družstvách. Sila turnaja ponechala stopy
aj na vystúpeniach našich pretekárov. Ako som už spomínal nevyšermovanosť na slabších
turnajoch, pocit istoty sa nedajú získať na vrcholných podujatiach.

Je treba trvať na celoročnej práci v rámci spoločných tréningoch / krátkodobých sústredeniach /
a zabezpečiť účasť na slabších turnajoch. Nepotvrdzuje sa to, že sme schopný na ME, MS,
dosiahnuť náhodný výsledok – ani len postup zo skupiny.
Bolo by dobré vyhodnotiť aj v tomto prípade záverečnú prípravu pretekárov, aby sme do budúcna
nehovorili len o talentoch, ale zostali v realite. Nechcem použiť slovo neúspech našich
pretekárov, ale bolo by vhodné sa poučiť pri nominovaní pretekárov na vrcholné podujatia, som
presvedčený že niekedy viac uškodíme, ako pomôže.
Dňa 10.07.2008
Érsek Árpád.

