
Správa vedúceho výpravy z MEJ 2009. 
Odense /Dánsko/ 31.X.-6.XI.2009 

 
Predkladá : Jozef NAGY 
 
Majstrovstvá Európy v šerme juniorov a junioriek sa v roku 2009 konali v Dánsku  (Odense) v dňoch    
1.-7. novembra 2009.  
Slovensko na základe nominácie trénerskej rady, schválenej  predsedníctvom SŠZ, reprezentovali 
uvedení športovci a tréneri: 
 Július KRÁLIK - z poverenia EFC organizátor turnaja 
 Jozef NAGY - vedúci výpravy, tréner – fleuret Juniori, juniorky 
 Ing. Pavol BOTTAN - tréner pre kord juniorov                                                             .  
 Laurie FARMER - doprovod 
 Andrej KRÁLIK  /STU Bratislava/ - fleuret juniori na vl. náklady 
 Jakub JONIAK    /STU Bratislava/ - fleuret juniori čiast.na náklady SŠZ 
 Michal VILÉM /STU Bratislava/ - fleuret juniori  na vl. náklady 
 István LINKA /KŠ Šamorín/ - fleuret juniori na vl. náklady 
 Alexander FARMER /BŠK Bratislava/ - kord juniori   na náklady SŠZ 
 Michala CELLEROVÁ /STU Bratislava/ - fleuret juniorky čiast.na náklady SŠZ  
 Katarína POKORNÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret juniorky čiast.na náklady SŠZ 
 Kristína BOKOROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret juniorky na vl. náklady 
 Noémi BITTEROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret juniorky na vl. náklady 
 
Organizácia cesty : 
1.časť výpravy v zložení ( J. Nagy, Ing. Pavol Bottan, L. Farmer, A. Farmer A. Králik J. Joniak, M. 
Vilém, I. Linka) cestovala 31.X.2009, z letiska vo Schwechate (AUT) do Kodane a z Kodane vlakom 
do Odense.  
2.časť výpravy v zložení ( K. Pokorná, M.Cellerová, K. Bokorová, N. Bitterová) cestovala 1.XI.2009 
podobným spôsobom ako 1. časť výpravy. 
Domov sme cestovali bez problémov podobným spôsobom, tiež na etapy  (Ing. P.Bottan, L. Farmer 
a A.Farmer 2.XI.2009, J. Joniak, A. Králik, M. Vilém a I. Linka  4.XI.2009 a ostatní 6.XI.2009). 
 
Ubytovanie, strava, tréningové možnosti: 
Ubytovanie si jednotlivé zbrane zabezpečovali individuálne fleuret v hoteli Cabin v jedno a 
štvorposteľových izbách, kord o niečo bližšie v kvalitnejšom hoteli. Hotel bol približne 10 minút 
autobusom od miesta konania  MEK. Raňajky boli v cene ubytovania, boli primerané typu hotela  (2 
druhy syra, pečivo, paradajky, vajíčka, káva, čaj, maslo, džem, dva druhy salámu. Obedy, respektíve 
večere,  si pretekári zabezpečovali v okolitých reštauráciách.  
Ubytovanie bolo v zásade na priemernej úrovni až na veľkosť izby pre štyroch pretekárov, ktorí mali 
veľmi stiesnený priestor. 
Trénovať sa dalo v ľubovolnom čase priamo v mieste konania turnaja. 
 
Organizácia pretekov, rozhodovanie: 
Preteky prebiehali v troch navzájom spojených telocvičniach, z ktorých v jednej bola namontovaná aj 
finálová planš. S akreditáciou sme nemali žiadne problémy. Pôvodný plánovaný harmonogram 
pretekov bol striktne dodržiavaný. Každý deň o 17,00 hodine bol k dispozícii podrobný rozpis skupín 
na ďalší deň..  
Rozhodovanie na uvedených Majstrovstvách európy juniorov a junioriek bolo od 32 člennej eliminácie 
podporované videorozhodcom, ktorý má svoje opodstatnenie. Oproti minulým rokom sa kvalita 
rozhodovania značne zlepšila aj keď sa našli aj výnimky. 
 
Dosiahnuté výsledky : Tohtoročné Majstrovstvá európy juniorov, čo sa výsledkov našich pretekárov 
týka, patril medzi priemerné. Nedosiahol sa výrazný úspech, ale až na I. Linku a K.Pokornú, ktorí 



nepostúpili zo základných skúpín ani výrazný neúspech.  Len J. Joniakovi sa podarilo prebojovať do 
prvej tretiny štartovného poľa. K. Bokorová a A. Farmer skončili v prvej polovici štartovného poľa. M. 
Cellerová a Noémi Bitterová tesne za polovicou a A. Králik a M. Vilém na konci druhej tretiny 
štartovného poľa. Súťaž naprosto nevyšla Kataríne Pokornej, ktorá na velké prekvapenie nepostúpila zo 
základnej skupiny a ani Istvánovi Linkovi, ktorý nielen že nepostúpil ale skončil na poslednom mieste.  
 
Uvádzam podrobné výsledky: 
Fleuret juniori: 75 pretekárov z 24 štátov. 
  1.m. Daniele GAROZZO  
23.m. JONIAK Jakub   STU Bl  v roku 2008   61. miesto 
48.m. KRÁLIK Andrej  STU Bl   v roku 2008  80. miesto 
52.m. VILÉM Michal   STU Bl  v roku 2008  85. miesto 
75.m. LINKA István   KŠ Šamorín  v roku 2008      nekvalifikoval sa 
 
Fleuret juniorky: 48 pretekárok zo 16 štátov 
  1.m. MONACO Beatrice 
19.m. BOKOROVÁ Kristína  KŠ Šamorín  v roku 2008  44. miesto 
27.m. CELLEROVA Michala  STU Bl  v roku 2008   30. miesto 
29.m. BITTEROVÁ Noémi  KŠ Šamorín  v roku 2008     nekvalifikovala sa 
40.m. POKORNÁ Katarína  KŠ Šamorín  v roku 2008  32. miesto  
 
Kord  juniori: 81 pretekárov z 28 štátov  
  1.m. ČUPR Michal    CZE 
31.m. FARMER Alexander  BŠK Bl  v roku 2008      nekvalifikoval sa 
 
Fleuret juniori družstvá: 14 družstiev 
1.m. Taliansko 
12.m. Slovensko ( J.Joniak, A. Králik, M. Vilém, I. Linka) v roku 2008   16. miesto 
 
Fleuret juniorky družstvá: 9 družstiev 
1.m. Taliansko 
8.m. Slovensko ( K. Bokorová, M. Cellerová, N. Bitterová, K. Pokorná) v roku 2008  8. miesto 
 
Na Majstrovstvách Európy v šerme juniorov 2009 v Odense štartovalo podstatne menej pretekárov 
a pretekárok ako rok predtým v Amsterdame. Chýbali skôr slabší pretekári a slabšie štáty, takže 
dosiahnuté výsledky sa vybojovávali v každej zbrani za ťažších podmienok. K postupu bolo potrebné 
porážať minimálne rovnocenných ak nie silnejších súperov. Najmarkantnejší úbytok pretekárok hlavne 
tých slabších je badať vo fleurete junioriek, kde na MEJ štartovali len veľmi silné, silné a priemerné 
pretekárky, slabých bolo veľmi málo (žiaľ v tejto zbrani to nie je spôsobené len destináciou ale úbytok 
šermiarok je za posledné roky pravidelný).  
 
Hystorický úspech dosiahli naši susedia z Čiech keď ich pretekár Michal ČUPR suverénnym spôsobom 
vyhral súťaž v korde jednotlivcov.  
 
Záverom by som sa chcel poďakovať pretekárom, trénerom aj funkcionárom, ktorí svojou prácou 
prispeli k príprave pretekárov na uvedený vrchol kadetskej a juniorskej sezóny. 
 
 
 
 
 
V Šamoríne 25.X.2009                                                         Jozef NAGY 
                                Vedúci výpravy 


