
Správa trénera z MS – 2007 Petrohrad 
 
 
Účastníci pod vedením Dr.Érseka : 
 
Kord muži Juraj Fišer, Attila Érsek 
Fleuret ženy Gyongyi Hanzelová. 
 
V mojej správe sa pokúsim v skratke zhodnotiť vystúpenie pretekárov z hľadiska  trénerského, 
nakoľko podrobné výsledky sú na stránke FIE. 
V krátkosti sa vrátim k príprave, ktorá prebiehala spoločne s reprezentačným výberom Maďarska. 
Z našich pretekárov ju v plnej miere absolvoval Érsek t.j.20 dní, Hanzelová mala možnosť 
absolvovať 17 dní a Fišer 10 dní. Príprava prebiehala v Tate a v Budapešti a kordisti boli na 
spoločnom tábore v Taliansku. Zo zdravotného hľadiska mala problémy  
Hanzelová – bolesti bedrového kĺbu liečená MUDr. Urvayovou .Príprava bola na vysokej úrovni 
, pre našich športovcov chýbala len masérska starostlivosť. Na mieste MS mali problémy / 
Hanzelová – Érsek / s miernym prechladnutím, ktoré boli liečené na mieste . 
 
Fišer : pretekár, ktorý dosahoval lepšie výsledky v predchádzajúcich sezónach sa dá vysvetliť 
s nasledujúcimi skutočnosťami, že si jeho štýl, ktorý je dosť zvláštny zameraný na predbody 
a malú aktivitu v boji, súperi už rozpoznali a našli protizbraň , ktorú realizujú v spoločných 
zápasoch. Je treba pracovať na rozšírený technického repertoáru a na základe dosiahnutých zmien 
postaviť novú taktiku boja. Pretekár vypadol v prvom kole mal jedno víťazstvo a dvakrát prehral 
v predlžení. Istota na postup začínala od troch víťazstiev , tým že pri tejto skutočnosti bolo treba 
ešte šermovať dva zápasy o postup do 64 – ky. očakával som postup medzi 64 . 
 
Érsek : našim cieľom bol  postup do 32 – ky a vyžšie, lebo v tomto prípade sa dalo ešte uvažovať 
a počítať o priamom postupe na OH . Nesplnením tohto cieľa ostáva ešte možnosť na poslednej 
 kvalifikácii / Európska zóna /. V prvom kole v začiatkoch mal pretekár problémy, veľká 
nervozita a nadmerné chcenie bola strojcom nepresnosti. Po čase sa dostal do pohody a postúpil 
s tromi víťazstvami do priamej eliminácie, kde bolo treba vyhrať dva zápasy . V prvom vyhral 
nad pretekárom z Ivanovom bez väčších problémov. V druhom zápase bola zle zvolená pasívna 
taktika , ktorá nepriniesla svoje ovocie. Súper viedol po prvom kole o jeden zásah, ktoré bol 
schopný držať pomocou dublov  celý zápas. Bolo treba od začiatku šermovať silový nátlakový 
šerm a nesnažiť sa technicky premôcť súpera. Prehral 15: 13. V korde mužov môžeme 
konštatovať, že skúsenosti pretekárov sú nenahraditeľné, ktoré je možné získať len na turnajoch, 
alebo v ťažkých tréningových zápasoch, ktoré nie sme schopný počas celého roka zabezpečiť. 
Prekvapením bolo víťazstvo Maďara Kulcsára, ktorý má 37 rokov, dostal sa prvý a posledný krát 
do finále MS jednotlivcov po 20 rokov repre. šermu , mal najmenej natrénované z celej maď. 
reprezentácie / mali sme to možnosť sledovať na spol. sústredení/ ale vyhral fantastickým 
spôsobom. Po OH, ak sa kvalifikujú končí s aktívnou činnosťou. 
Pre nás je dôležité v tomto momente aj tá skutočnosť , že dlhých zraneniach bolo možné 
absolvovať kompletnú prípravu vďaka aj Maďarom, ktorý nám to v plnej miere povolili. 
Dúfame, že postupne tesné výsledky dosiahnuté na posledných turnajoch sa otočia už aj náš 
prospech. 
 



Hanzelová : napriek domácim problémom v príprave / možnosť voľného šermu/ pretekárka 
absolvovala plánovanú prípravu v zahraničí aj so zdravotným problémom / bedrový kĺb /. 
V prvom kole šermovala veľmi nesústredene a preto mala len 2 viť. Prehrávala zápasy, v ktorých 
viedla a nadala si poradiť. Na postup jej pomohlo skóre čo sa ale odzrkadlilo na nasadení 
v priamej eliminácii. V zápase o postup do 64 porazila pretekárku z Anglicka , aj v tom zápase 
v začiatkoch bol hektický šerm, ale na záver, kde súperka musela tlačiť sa podarilo vyhrať 15 – 7. 
Druhý deň po večernom rozhovore sa koncentrácia a sústredenosť  zlepšila, ale žiaľ nasadením 
po prvom dni dostala nasadenú č. 2 pretekárku z Korei. Po vyrovnanom začiatku si postupne 
súperka získala náskok a vynútená zmena taktiky už neumožnila dosiahnuť lepší výsledok. Nebol 
problém v tomto zápase , ale v prvom kole, kde bolo možné si vyšermovať lepšie nasadenie. 
Očakával som umiestnenie do 32 m. Pretekárka má problémy s koncentráciou na jednotlivé 
zápasy a vysporiadanie sa so psychickými stavmi počas turnaja. 
 
Dr.Érsek Árpád tréner. 
 
 


