
Hodnotenie účasti na SLU 2015 Gwangju 
 
Titl.: Slovenská Asociácia Univerzitného 

športu Trnavská cesta 37 
831 04 Bratislava 
 
 
Základné údaje 
Názov súťaže: SLU 2015 Gwangju - šerm 

Miesto konania: Gwangju, Kimdaejung Convention Center 

Šport: šerm 

Dátum súťaže : 05.07.2015  

Disciplíny : fleuret ženy, kord muži - jednotlivci 
 

Menný zoznam účastn.:  

Michala Cellerová – fleuret ženy  

Matej Karkalík, Lukáš Šteis – kord muži 
 
 
Tréneri:  nikto 

  
 
Komplexné organizačné zabezpečenie pobytu 
SAUŠ – Komunikácia aj organizačné zabezpečenie  

 
 
Organizátori – Ubytovanie - Stravovanie - Doprava -  

 
Výsledky, výkonnosť, úspešnosť 
 

Výsledky, umiestnenia 
 

Priezvisko Meno Univerzita disciplína Počet štart. umiestnenie 

 Cellerová 
 Karkalík 

Šteis 

Michala 

Matej 

Lukáš 

 EK U Bratislava Fleuret ženy  47/20 krajín 16. 

 UK FMFI Kord muži  83/31    50. 

 OXFORD  Kord muži  83/31    71. 

    

    

    

 
 
Záver a odporúčania 
 
Dosiahnuté výsledky majú rôznu hodnotu, preto uvádzam hodnotenie jednotlivo, ako je to 
charakteristické u individuálnych športov: 
L. Šteis – dosiahol v kole skupín iba jedno víťazstvo, čím sa do ďalších kôl nekvalifikoval. I keď sa 
tu jedná o súťaže v kategórii dospelých, jeho nominácia sa opierala nielen o dobré výsledky vo SP 
juniorov, ale aj niektoré výsledky na turnajoch dospelých. Dosiahnuté umiestnenie nezodpovedá 
očakávaniam. 
M. Karkalík – v kole skupín dosiahol 2 víťazstvá a 3 prehry, kvalifikoval sa priamo (voľným lósom 
v neúplnej tabuľke 128 šermiarov) do priamej eliminácie 64 šermiarov, kde zápas s favorizovaným 
pretekárom z FRA prehral 15:7 a z ďalších bojov bol vyradený. Dosiahnuté výsledky a umiestnenie 
korešpondujú s jeho výsledkami v období pred Univerziádou a sú akceptovateľné. 
M. Cellerová – v kole skupín dosiahla 3 víťazstvá a 3 prehry, kde bolo cenné víťazstvo s budúcou 
víťazkou súťaže Mphanjanga z FRA (bola to jej jediná prehra v celej súťaži!). Do priamej eliminácie 



bola nasadená ako č. 26, v neúplnej tabuľke 64 mala preto voľný lós, v priamej eliminácii 32 
zvíťazila nad nasadenou 7-ou turnaja z MAS a prebojovala sa tak do osemfinále, kde narazila na 
domácu pretekárku Hongh (KOR), ktorej podľahla po dobrom výkone 15:13. Jej súperka skončila s 
bronzovou medailou, keď ju zastavila až víťazka z Francúzska. Hodnotenie výkonu a dosiahnutého 
výsledku je jednoznačne pozitívne, pričom málo chýbalo na postup štvrťfinále, čo mierne ovplyvnil 
aj výkon rozhodcu v závere zápasu pod tlakom domáceho publika. 
Pretekári boli odkázaní na seba počas súťaží, okrem Cellerovej, ktorej som vďaka pôsobeniu na 
šermiarskych súťažiach vo funkcii FISU delegáta mohol zabezpečiť jeden tréning a rozšermovanie 
pred súťažou.  
Vďaka patrí vedeniu SAUŠ, ktoré rozhodnutím o možnosti účasti šermiarov na vlastné náklady 
umožnili preukázať, že ich účasť je vhodná a v prípade Cellerovej dokonca prinajmenšom 
oprávnená. 
 
 
 
 
Bratislava, Július Králik, delegát FISU pre šerm a osobný tréner M. Cellerovej 


