
Správ trénera z ME – U23 , Debrecín 2009. 
 
Účastníci : Miroslav Baránik vedúci 
Tréner : Érsek Árpád 
Záviódníci : Štefan Cipár, Dagmar Barániková, Karolina Aujeská / na vlastné náklady/. 
 
Cesta bola vykonaná osobným autom. Ubytovanie a pobyt zabezpečené cez cest.kancl.  V meste 
Hajduszoboszló./ 15 km od miesta konania/ 
Turnaj bol pripravený kvalitne vo veľkej mest. Šport. Hale , vhodné aj na usporiadanie MS. 
Turnaj bol kvalitne obsadený v každej zbrani, nie čo do počtu ale do kvality Europ. krajín. Je dobré 
že táto veková kategória sa usporadúva je prínosom pre pretekárov, ktorí sú v prechode medzi kat. 
juniorov a seniorov. V priemere štartovalo 50 – 70 pretekárov v jednotlivých zbraniach. 
 
Z našich pretekárov sa najďalej   prebojovala Aujeská, čo bolo aj prekvapením obsadila 23 miesto. 
Po úspešnom prvom kole 3/3 bola priamo nasadená do 32 člennej eliminácie. V priamej eliminácia 
o 16 – ku prehrala s Maďarkou  Buday 15/5 a bola vyradená. Postupovala svojou bojovnosťou a 
šermovala nebojácne. Jej vystúpením som bol spokojný. 
Barániková postúpila z 7 člennej skupiny, ale o postup do 32 musela šermovať. Aj keď los bol 
prijateľný lebo šermovala s pretekárkou z Lux. Fautsch, kvalite slabšou pretekárkou, ktorú po veľmi 
zlom šerme nevedela poraziť a bola vyradená 15/14. Nepodala dobrý výkon – šermovala bojazlivo 
a tak sa nedá vyhrávať. Jej výsledkom som nespokojný. 
Cipár taktiež postúpil z kola  v kole podal vyrovnaný výkon – je iné šermovať na 5 zásahov ako na 
15, čo platí pre všetkých našich pretekárov. Ak chceme byť úspešný musíme šermovať nebojácne s 
dostatočným tech.repertoárom. Pretekár v priamej el.o.32 narazil na Poliaka Kruczek, ktorý ho 
porazil 15/9 a bol vyradený obsadil 47m. Je potrebné sa na tieto podujatia zameriavať s touto 
vek.kategóriou, lebo turnaj zatiaľ do počtu nie je veľký a pretekári majú možnosť si zašermovať na 
dobrom medzinárodnom podujatí.  
Turnaju predchádzala plánovaná príprava doma aj v zahraničí. Je treba konštatovať, že domáci 
spoločný tréning stratil na  sile čo do počtu pretekárov a preto je nutné spraviť opatrenia, lebo 
výkonnostne rástli len pretekári, ktorí svedomite pristupujú svojim povinnostiam. 
 
 
Érsek Árpád reprez. tréner 


