
Správa trénera zo súťaže kadetov, jednotlivcov kord na MSJaK v Bourges 
(FRA) 2.4.2016 

Na MSJaK som sprevádzal a kaučoval dvoch pretekárov – Adama Drenčáka z KŠK1903 Košice a Lukasa 
Johanidesa z BŠK Martinengo. Obaja pretekár sú ročník narodenia 1999, a teda sú ešte posledný rok 
kadeti. Do súťaže kadetov jednotlivcov boli nominovaní na základe bodov, ktoré získali na turnajoch 
Európskeho pohára. Adam absolvoval 5 turnajov a získal 5 bodov do nominačného rebríčka, Lukas bol 
na štyroch turnajoch a získal 4 body. Ani jeden nedosiahol A limit, ktorý bol 16 bodov. Lukas celú 
sezónu poctivo trénuje a hoci študuje vo Viedni, kam každý deň dochádza, zvláda 3-4 tréningy do 
týždňa. Zúčastnil sa na 4 SPJ zo šiestich. Bohužiaľ trénuje iba v rámci Bratislavy a chýbajú mu ťažké 
zápasy s kvalitnými súpermi. Adam trénuje v domácom prostredí 2x do týždňa a taktiež mu chýbajú 
ťažké zápasy. Bol len na jednom SPJ. Má predpoklady na dobré výsledky, meria skoro dva metre, 
a má dobrý pohyb na plánši. Dokázal analyzovať súpera a pripraviť si akciu. 

Komplex v ktorom sa uskutočnil MS bol pomerne veľký, šermovalo sa v dvoch halách. Bohužiaľ 
chlapci šermovali každý v inej. Presun trval asi 5 minút, takže som videl po 4 zápasy. Obidvaja mali 7 
členné skupiny. Lukas svoj prvý zápas išiel s Readerom (NOR). Bol to zápas, ktorý mal vyhrať. Ale zase 
mu nervozita zväzovala ruky. Za stavu 2:2 v predĺžení zaútočil (nepripravene a bez čepele) a dostal 
predbod. Táto prehra ho silne poznačila a neustále ju dookola riešil. Ďalší zápas išiel s Filipíncom 
Everettom. Tutovka, ktorú nezvládol. Filipínec ho prekvapil svojimi trochu „kriváckymi“ predbodmi na 
ruku a zásahmi v zrážkach. Prehral 2:5. Zápas s Francúzom Collinom bol jednoznačnou záležitosťou 
a hoci mu Lukas dal prvý zásah (predbod), nakoniec prehral 1:5. Francúz celú skupinu odšermoval 
suverénne. S Čechom Strnadom, ktorý tak isto bol nervózny a nešermoval dobre, prehral v predĺžení 
4:5. To bol jediný zápas, kde Lukas ešte mohol vyhrať, ale opäť nezvládol koncovku, aj preto že veľmi 
chcel. Zápas Korovin (RUS) 2:5 a Macska (ROU) 4:5 som nevidel. Celkový dojem z Lukasovho šermu 
nebol dobrý, pretože počas celej skupiny pôsobil veľmi nervóznym dojmom. Nedá sa mu uprieť 
snaha, lebo veľmi chcel a to možno bolo na škodu veci. 

Adam šermoval zo začiatku tiež nervózne a netakticky. Prvý zápas išiel s Ukrajincom Svystilom. Dva 
krát dal predbod na ruku, viedol, ale vždy po zásahu sa rozhodol útočiť a tentokrát ho predbodol 
Ukrajinec. Za stavu 2:2 šermoval predĺženie a opäť útočil bez čepele a zápas prehral 2:3. N arozdiel od 
Lukas sa s prehrou dlho nezaoberal a sústredil sa na ďalší zápas, ktorý takticky vyhral 2:0 
s Cyperčanom Antoniuom. Adam získal vedenie opäť predbodmi na ruku, keď využil svoju výšku. 
Zápas to nebol pekný, pretože 90 sekúnd sa bojovalo na Adamovom poslednom metri kde 
Adam bránil výsledok. Zápas s Rusom Belianinovom bol jednoznačnou záležitosťou. Adam nestíhal 
a aj keď si pripravil nejakú akciu, Rus včas predbodol alebo vykryl a odbodol. Zápas skončil 1:5. 
Zápasy s Izraelcom Pizenbergom 3:5 a Američanom Wilsonom 1:5 som nevidel, lebo som bol v druhej 
hale. Posledný zápas so Španielom Balmorim bol pekný a bojovný. Bola ešte teoretická šanca na 
postup, ale Adam by musel vyhrať na nulu, nakoľko nemal dobré skóre. Nakoniec ho tesne prehral 
4:5. Z Adamovho šermu som mal dobrý dojem. Tak ako sa Lukas celý čas nezbavil nervozity, Adam 
s tým nemal až taký problém, ale bol oveľa menej vyšermovaný ako Lukas. Pravdepodobne bude 
musieť z času na čas prísť šermovať do Bratislavy, prípadne Budapešti. 

Z celkového počtu 129 účastníkov, skončil Adam na 116. a Lukas na 124. mieste. Osobne si myslím, že 
pre obidvoch to bola obrovská skúsenosť, pretože ani jeden ešte nebol na takomto veľkom podujatí, 
prekvapila ich kontrola zbraní, pretože im niektoré veci neprešli a museli si kúpiť nové. Verím, že 



obaja vydržia pri šerme a na budúci rok sa obaja pokúsia o lepší výsledok. Mohli by sa začleniť do 
družstva. Nakoniec len poznámka, že dvaja pretekári, ktorých mal Lukas v skupine na MEJ v Novom 
Sade, skončili na MSK v osmičke. Michalak (POL) 7.miesto a Jurka (CZE) 3.miesto.  

Správu podáva: Miroslav Baránik 

 


