
Správa trénera z ME – kadetov 2009 v Bourges, kordová časť. 
 

Zloženie výpravy  - vedenie : Érsek  Árpád – tréner / SŠZ/ 
                                                Zoltán Farkaš- tréner / UK Bratislava / 
                                                Bottán Pavol – tréner / BŠK Bratislava/ 
 
Pretekári : Farmer Alexander – SŠZ, Ille Ondrej – UK Bratislava,Uhlík Jaroslav- UK Bratislava 
Pretekárky : Gabašová Eva – SŠZ, Farkašová Kristína – Uk Bratislava,Poljaková Zuzana UK – 
Bratislava. 
Cesta bola vykonaná mikrobusom NŠC od 28.2. - 5.3.2009. 
Pri nominácii pretekárov bol dodržaný nominačný rebríček a z uvedených dôvodov na náklady SŠZ 
boli nominovaní pretekári z prvého miesta. / Farmer, Gabašová a tréner Érsek /. Ostatní pretekári sa 
zúčastnili na iné náklady  podľa nominačného rebríčka , / aj tréneri Farkaš – Bottán iné náklady/. 
 
Turnaje v kordových disciplínach sú vždy obsadené najpočetnejšie u chlapcov 108 a u dievčat 84 
pretekárok. 
Umiestnenie našich pretekárov : 31 Uhlík, 40 Ille, 91 Farmer,  
                                                    51 Gabašová, 75 Farkašová, 83 Poljaková. 
Umiestnenie družstva chlapcov 16 m. /z 22 družstiev/. Dievčatá v družstvách neštartovali, lebo po 
zvážení sily družstva a stým aj výška nákladov neboli opodstatnené. 
 
Hodnotenie jednotlivcov „ 
Farmer – šermoval pod veľkým tlakom aj zo strany rodičov, i jeho veľké chcenie dosť ovplyvnilo  
to , že získal len jedno víťazstvo  v skupine čo bolo málo na postup. Pretekár má predpoklady pre  
výkonnostný rast i fyzické možnosti sú na dobrej úrovni. Má veľké technické problémy, ktoré 
hlavne plynú z nevyšermovanosti. Musí pridať v kvantite a kvalite voľného šermu i na úkor 
pretekania. Je dosť svojráznej povahy, ktorú treba v budúcnosti  vedieť ovládať, lebo priamo vplýva 
aj na jeho výkon.   Očakával som umiestnenie do 32m. 
 
Ille – z trojice ktorá sa zúčastnila ME je najvyrovnanejší a technicky  lepšie vybavený. V prvok kole 
šermoval dobre a s prehľadom postúpil do druhého kola. /4/1/.Mal voľný los o 64, kde potom 
prehral s pretekárom z Tal, ktorý v závere mal viac skúseností a včas reagoval s potrebnými 
zmenami. Ille potrebuje pridať v dôraze a v taktike, čo je v priamej úmere aj s technikou u všetkých 
pretekárov. Je  pretekárom , ktorý má predpoklady byť úspešným pri dobrej tréningovej práci a 
tvrdého sparingu. / platí pre všetkých /.Očakával so postup do 32 m. 
 
Uhlík – jedná sa  o pretekára, ktorý má popri šerme aj svoje súkromné  problémy. I na základe tejto 
skutočnosti sa ho podarilo vďaka osobnej zainteresovanosti p. Farkaša vrátiť po krátkej dobe späť 
do šermiarne a pokračovať v príprave na ME , čo v závere narušilo aj ochorenie. Nečakal som, že 
Jaro postúpi medzi 32 pretekárov,  keď v prvom kole mal problém s postupom. Neskôr vyhral v el. 
dva zápasy a prehral o 16 – ku s pretekárom zo Swe. Myslím si, že keby u Jara neboli už spomínané 
obj. príčiny, tak by mohol skončiť aj lepšie. V závere mal aj kondičné problémy, ktoré do veľkej 
miery ovplyvnili jeho vystúpenie. Aj preňho platí to čo pre ostatných – chlapci sa musia naučiť 
bojovať o každý zásah a nerobiť zbytočne taktické chyby. Splnil moje očakávania. 
 
V turnaji družstiev, kde pretekári šermovali prvý krát takúto súťaž / porazili Bulh. O 16 – ku potom 
svoje zápasy prehrali skončili na 16 m.  si myslím, že ich koncentrácia nebola na dobrej úrovni a 
tak prehrávali niekedy aj zbytočne. Je treba sa naučiť šermovať družstvá osobitne. Je to 
perspektívna skupina, pri doplnení o ďalších  pretekárov sa dá na nich stavať.  
 
 
 



Gabašová – potvrdila svoje postavenie v nom. Rebr. V kole zašermovala dobre 4/2, ale potom o 32 
bola vyradená. Nie je to veľmi pôsobivý šerm z množstvom chýb ale v jej veku /15 r/ sa dajú tieto 
nedostatky tréningom doplniť. Chýba hlavne dôraz, ale aj technika. Je to perspektívna pretekárka   
dá sa s ňou počítať do budúcna. 
 Ostatné pretekárky nebudem hodnotiť nakoľko Farkašovú som nevidel šermovať i keď mala 1  víť. 
na postup to nestačilo. Pretekárka je po dlhšom zranení, ktoré určite zanechalo ešte stopy. Poljakovú 
som zaradil, nakoľko ešte v budúcom roku je kadetkou a počítam s ňou do budúcna.  
 
Myslím si, že sa vytvorila dobrá skupina pretekárov v skoro rovnakom veku – i v mladšom /Farmer 
– Gabašová/ kde je treba pridať potrebnú prácu a potom je možné do budúcna očakávať lepšie 
výsledky. 
 
Záverom ďakujem trénerom z real. Teamu, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečovali počas 
celej sezóny túto skupinu šermiarov.  
 
 
            PaeDr. Arpád ÉRSEK         

 
 
 

 
 
 
 
 


