
Správa o účasti na Majstrovstvách Európy 2010 v šerme fleuretom juniorov 
a junioriek. 

Lobnya /RUS/ 24.XI. – 30.XI.2010 
 

Predkladá: Jozef NAGY – zodpovedný tréner zbrane 
 
V dňoch 24. až 30. októbra 2010 sa v  Lobnyi konali Majstrovstvá európy juniorov v šerme. Slovensko na 
tomto významnom podujatí v šerme fleuretom juniorov a junioriek reprezentovali: 

 
Fleuret juniori: Andrej KRÁLIK  (STU Bratislava) 
   Michal VILÉM  (STU Bratislava) 

 
Fleuret juniorky: Michala CELLEROVÁ (STU Bratislava) 
   Katarína POKORNÁ  (KŠ Šamorín) 
   Kristína BOKOROVÁ (KŠ Šamorín) 

  
 ako tréner bol Slovenským Šermiarskym Zväzom nominovaný Jozef NAGY. 
 
Ciele: Fleuret juniorky 
Dlhodobé : v rokoch 2011-2014 aspoň jedno finálové umiestnenie na MEJ resp. MSJ. 
 
Príprava na MEJ pre fleuret juniorov a juniorky prebiehala na základe plánu prípravy na sezónu 
2010-11 formou : 

- začiatok sezóny 01.augusta 2010 
- tréningy v KŠ Šamorín ( 4 až 10 tréningových fáz za týždeň podľa tréningového plánu) 
- sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu v Šamoríne a Bystřici pod Pernštejnem  (02.VIII.-

31.VIII. 2009)  
- tréningy zamerané na všeobecnú kondíciu (31.VIII.-06.IX.2009)  
- reprezentačné zrazy od 8. septembra každý utorok od 18,00 do 20,45 hodiny v KŠ Šamorín   
- prípravné turnaje /MTS Budapest, MTS Graz, MTJ Budapest, MTK-Manchester, Budapest, 

Šamorín/ 
- Medzinárodné sústredenie seniorov a senioriek v Budapesti 13.-16.09.2010 
- Sústredenie s maď. Reprezentáciou v Tate 4.-7.10.2010 
- rehabilitácia, relaxácia /stretching, sauna, masáž/ 

 
Juniorky: 
Počas sezóny bol plán prípravy plnený na príkladnej úrovni u K. Pokornej, M. Cellerovej. Kristína 
Bokorová absolvovala len časť prípravy, Bystřice na konci sústredenia – prechladnutá, po sustredení v 
Budapesti zranená, pred MEJ prechladnutá. Prístup Pokornej a Cellerovej k tréningom bol dobrý, Bokorová 
okrem choroby vynechala viackrát aj kvôli „školským povinnostiam“ (je štvrtáčkou na Gymnáziu 
v Šamoríne). Cellerová a Pokorná absolvovali plánované prípravné turnaje, Bokorová len čiastočne. 
Vzhľadom k tomu, že v uvedenej sezóne došlo k zmene v organizácii svetových pohárov a MEJ boli 
prakticky prvým vážnejším turnajom novej sezóny, sme sa ich zúčastnili z plného tréningu pričom z foriem 
ladenia formy sme využili len formu volnejšieho tréningu a dlhšieho oddychu pred MEJ, nakoľko sme 
o výkonnosti jednotlivých pretekárok nemali spätnú väzbu, kvôli absencii svetových pohárov junioriek. 
Podobne na tom však boli aj ostatné krajiny.  
 
Kadetské turnaje - kadetky 
18.09.10 EP Manchester   46 pret./    6 štátov   1. Cellerová M.  
03.10.10 EP Budapest Kupa Budapest 157 pret./  21 štátov  49.m. Cellerová M. 
16.10.10 Coupe de Samaria Šamorín 106 pret./  16 štátov   9.m. Cellerová M.  



Medzinárodné turnaje junioriek a senioriek 
18.09.10 TUS Kupa /sen/ Budapest   49 pret./   6 štátov 36.m. Pokorná  K., 40. Bokorová K. 
25.09.10 Messepokal /sen/ Graz   39 pret./   5 štátov 3.m. Cellerová M., 11.m. Pokorná K. 
26.09.10 MTJ  Törekvés   Budapest   24 pret./   2  štáty 20.m. Pokorná K. 
 
 
Na základe plnenia plánu prípravy, výsledkov z kontrolných turnajov a stúpajúcej formy pretekárok sa 
javilo reálnym dosiahnutie  stanovených výkonnostných cielov zo začiatku sezóny a to: 1 x  postup do 32 
člennej eliminácie. V družstvách sa javilo reálnym umiestnenie do 8. miesta. 
 
 
Juniori: 
Aj juniori začali podobne, ich príprava sa však vzhľadom k tomu, že trénujú v klube STU Bratislava bola 
odlišná. Reprezentačných tréningov sa zúčastňovali len nepravidelne. Oproti minulému roku sa rapídne 
zhoršila účasť pretekárov A.Králik a M. Vilém na reprezentačných tréningoch (ťažko zladitelné študijné 
povinnosti). Vzhľadom k tomu, že obaja pretekári sú juniori nebolo ľahké pre nich nájsť potrebné množstvo 
prípravných turnajov adekvátnej sily. Z troch turnajov boli dve kategórie „seniori“, ktorá je kvalitatívne 
výššie ako juniorská a preto uvedený pretekári končili už v 32 alebo 64 člennej eliminácie /teda veľmi skoro 
a preto možnosť vyšermovať sa na MEJ bola veľmi malá, zabezpečená len turnajom v Burgsteinfurte, ktorá 
vzhľadom k tomu, že sa šermovali dve kolá bola veľmi výhodná. 
  
Medzinárodné turnaje juniorov a seniorov  
18.09.10 MT Tus kupa /sen/ Budapest   66 pret./   8 štátov 32.m. Králik A., 52.m. Vilém M. 
25.09.10 Messepokal- sen. Graz   68 pret./   6 štátov 26.m. Králik A., 29.m. Vilém M. 
09.10.10 MTJ juniori   Šteinfurt   99 pret./   6  štátov 32.m. Vilém M., 39. Králik A. 
  
 
 
MEJ 2010 – Fleuret juniori            65 pretekárov / 20 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Andrej KRÁLIK             -  Nesplnený A limit, na vlastné náklady 
              Michal VILÉM                - Nesplnený A limit, na vlastné náklady 
 
Výkonnostné ciele : 1 x Postup do 16. člennej eliminácie 
 
Andrej KRÁLIK – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny  bol nasadený ako č.5. V skupine 
vyhral 3 zápasy nad: Janda P. /POL/ 5:0, Haglund /SWE/ 5:1, Pavinskiy /RUS/ 5:2 a prehral 3 zápasy 
s Nemirovich /BLR/ 4:5, Garozzo /ITA/ 2:5 a  Davis /GBR/ 2:5.  
Po prvom kole bol do neúplnej  64 člennej eliminácie nasadený na 32. mieste. 
V boji o postup medzi najlepších 32 prehral s víťazom MEJ Nemcom Kroeplinom  pomerom 6:15.   
Skončil na 38. mieste. 
V prvom kole šermoval Andrej celkom dobre bez väčšej nervozity. Aj v prehratých zápasoch vyzeral veľmi 
sľubne a minimálne Nemirovicha mal poraziť. Ale aj zápasy s Garozzom a Davisom boli celkom dobré, len 
množstvo vypracovaných vlastných akcií končil na neplatný povrch čo sa mu aj vypomstilo. Podľa mňa bol 
na MEJ dobre pripravený, chýbala len lepšia technická časť (množstvo škôl). Vo svojich akciách 
i protiakciách bol dôrazný, takticky celkom dobre striedal ofenzívne a defenzývne akcie, len presnosť 
vedenia hrotu bola na nižšej úrovni, škoda lebo so 4 alebo 5 víťazstvami mohol mať nepomerne lepší los 
a aj postup minimálne medzi 32 najlepších istý. Tu ale musím podotknúť, že konkurencia vo fleurete mužov 
je veľmi veľká, prakticky už na MEJ neexistujú outsideri, a povinné víťazstvo už nie je isté ani pre 
predstaviteľov šermiarskych veľmocí. 
S jeho výsledkom a aj celkovým šermiarskym prejavom som čiastočne spokojný. 
 



+ pozytíva: podobné ako minulý rok: stále ohrozuje súpera hrotom, kontry – ktoré sú  úspešné v prípade 
keď ich obmieňa z inými akciami a nerobí len kontry, na týchto MEJ aj celkom dobré kryty, ktoré mu 
vychádzaly, oproti sebe (svojmu minuloročnému štýlu) sa zlepšil v pohybe 
 
- negatíva: veľmi nepresný hrot, tým pádom množstvo zahodených šanci, keď je skóre tesné (3:4, 4:4) často 
volí zľú akciu).  
 
 
Michal VILÉM – osobný tréner Július Králik. Do  7 člennej skupiny  bol nasadený ako č.4. V skupine 
prehral všetky zápasy s: Rizzel /SWE/ 4:5, Aboltins /LAT/ 4:5, Van Oeveren /NED/ 2:5, Betz /GER/ 2:5, 
Arslanov /RUS/ 0:5 a Trani /ITA/ 0:5. Z prvého kola nepostúpil.  
V súťaži skončil na 62. mieste. 
Michal je posledným rokom junior, patrí medzi skúsených pretekárov. Začal veľmi zle, čo poznačilo aj 
ostatné zápasy v ktorých nevedel nájsť rytmus. Často útočil z veľkej vzdialenosti, a ani po vydarenej akcii 
sa mu nedarilo ju zopakovať väčšinou pri útokoch bol ďaleko a pri krytoch zase zabúdal natiahnuť 
vzdialenosť. Michal síce podobne ako v minulom roku bojoval, ale zvonka mne osobne chýbalo väčšie 
srdce, ktoré v niektorých zápasoch mohlo rozhodnúť napr. zo Švédom a Latvijcom. Tieto Majstrovstvá 
Európy ho nezastihli v dobrej forme, vyslovene sa na planši trápil aj keď sa snažil aspoň odviesť poctivý 
výkon. 
S jeho výkonom nie som spokojný. 
 
+ pozytíva: neviem si spomenúť. 
 
- negatíva:  zlá vzdialenosť, nohy často predbiehali ruku pri útokoch, malý dôraz a chýbala vedomá príprava 
akcií. 
 
 
MEJ 2010 – Fleuret juniorky            50 pretekárok / 18 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Michala CELLEROVÁ   -  Splnený A  
              Katarína POKORNÁ       -  Splnený A  

 Kristína BOKOROVÁ     - Splnený B limit 
  

Výkonnostné ciele : 1 x Postup do 16. člennej eliminácie 
  

Michala CELLEROVÁ – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 6 člennej skupiny  bola nasadená ako č.1. 
V skupine vyhrala 3 zápasy nad: Krytsyna /BLR/ 5:2, Alexeeva /RUS/ 5:3, Deordieva /UKR/ 5:3 a prehrala 
2 zápasy s Jelinska /POL/ 4:5, a  Weis /AUT/ 3:5.  
Po prvom kole bola do neúplnej 64 člennej eliminácie nasadená na 16. mieste. 
O postup do 32 člennej eliminácie mala volný los. V zápase o postup do 16 člennej eliminácie sa stretla 
s neskoršou bronzovou Moskovskou /UKR/, s ktoru hladko prehrala.   
Michala skončila na 22. mieste. 
Michala je napriek svojmu veku skúsená pretekárka a veľká bojovníčka. V skupine tie zápasy, ktoré som 
videl odšermovala len priemerne. Pekné akcie striedali menej koncentrované, ľahko odovzdané zásahy 
hlavne v zápase s Rakušankou a Poľkou. Zhodou okolností som nevidel jej zápas s Ruskou, ktorú poraziť je 
veľmi ťažké. V eliminácii s Ukrajinkou Moskovskou Michala moc veľkú šancu nemala, Moskovská po celý 
čas kontrolovala stav a šermovala toľko, koľko potrebovala. Tu ale treba podotknúť, že Michala pracovala 
skoro celé leto, kvôli účasti na 1.Olympiáde mládeže, takže prekticky išla zo sezóny do sezóny. Podľa mňa 
je to trošku badať hlavne v taktike (psychická únava), keď je menej trpezlivá a aj vo výkyvoch formy 
(dobrý šerm v Manchestri, v Budapesti prehra z oveľa slabšou Herberger, dobrý šerm v Šamoríne). Myslím 



si, že na MEJ išla fyzicky veľmi dobre pripravená ale psychicky nie práve v najlepšej forme čo jej však aj 
takto vynieslo 22. miesto.    
S jej výsledkom a aj celkovým šermiarskym prejavom som čiastočne spokojný. 
 
+ pozytíva: veľká sebadôvera, bojovnosť, technicky dobre vypracované akcie (čo sa týka ruky), veľmi 
dobre pracuje v tempe a v kontrách 
 
- negatíva:   práca nôh, trošku bola netrpezlivá a často si vyberala zlé riešenia čo je pri nej dosť nezvyklé. 
 
 
Katarína POKORNÁ – osobný tréner Gergely VALACSAY. Do 6 člennej skupiny  bola nasadená ako č.2. 
V skupine vyhrala 1 zápas nad: Bukačková  /CZE/ 5:4, a prehrala  4 zápasy s Calissi /ITA/ 4:5, Olbromska  
/POL/ 3:5, Dordevic /SWE/ 3:5 a Sinyta /UKR/ 2:5. Zo skupiny nepostúpila.  
V súťaži skončila na 40. mieste. 
Katka je posledným rokom juniorka. Je jednou z najskúsenejších pretekárok štartovného poľa. Na MEK, 
MEJ, MSK a MSJ ešte nikdy nedosiahla ani priemerný výsledok. Na každách Majstrovstvách šermovala 
pod svoju úroveň. Tu musím znovu uviesť to, čo som napísal v hodnotení v minulom roku „Podotýkam, že 
v ani jednom zápase nepôsobila ako pretekárka, ktorá je od súperky technicky menej zdatná, ale všetky 
zápasy prehrávala v hlave“. Katka na MEJ šermovala veľmi neisto, niektoré výsledky nakoniec zle zapísali 
(s Bukačkovou síce viedla 4:0 ale zápas nakoniec skončil len najtesnejším rozdielom pre Katku 5:4, Zle je 
zapýsaný aj zápas s Calissi v ktorom Katka v predĺžení po obrovskej chybe rozhodcu prehrala 4:5 – 
uvedené víťazstvo by stačilo na postup do eliminácie). Tu však musím podotknúť, že poraziť Calissi nie je 
povinné, môže to byť čerešničkou na torte, povinné však bolo praziť Dordevic a Olbromskú. V týchto 
zápasoch však podobne ako v zápase s Bukačkovou a Sinytou Katka šermovala veľmi zle. Útoky ešte 
vďaka veľmi dobrej dynamike vyjdú, aj keď nie sú často z dobrej vzdialenosti, a ani v dobrom tempe, ale 
v krytoch bola katastrofálna. Vôbec nevedela pred krytom urobiť odsun, väčšinou v polovici odsunu už 
obdržala zásah. Zo vzdialenosťou pracuje velmi slabo a jej šerm je síce klasicky pekný ale veľmi 
priehladný.    
S jej výkonom nie som spokojný. 
 
+ pozytíva: bojovnosť (srdce), ktoré tu bolo jej jedinou zbraňou za ktoré si zaslúžila postúpiť, dôraz 
a rýchlosť  v zakončení  
 
- negatíva:  prílišná motivácia až premotivovanosť, chýba trpezlivosť ako aj lepšie taktické myslenie, 
nepracovala so vzdialenosťou ani s tempom. 
 
 
Kristína BOKOROVÁ – osobný tréner Jozef NAGY. Do 6 člennej skupiny bola nasadená na 4 mieste. 
V skupine vyhrala 1 zápas nad: Nehl /GER/ 5:4 a prehrala 4 zápasy s: Korkmaz  /TUR/ 3:5, Kulhanek 
/NED/ 3:5, Szalai /HUN/ 2:5 a King /GBR/ 0:5. 
Zo skupiny nepostúpila.. 
 V súťaži skončila na 45. mieste. 
Kristína je síce len prvým rokom juniorka ale aj tak podobne ako Michala Cellerová a Katarína Pokorná 
patrí medzi najskúsenejšie pretekárky tohto štartovného poľa. Ako jediná z trojice absolvovala prípravu na 
MEJ len veľmi čiastočne (najprv po sústredení v Budapesti v septembri zranienie pravej ruky, potom 
„školské povinnosti“, potom počas záverečnej prípravy antibiotiká a podobne ako minulý rok veľmi málo 
tréningu, pričom v tomto roku sa pridala aj strata motivácie, často chýbala a využívala termín „musím sa 
učiť“ aj vtedy keď to bola asi len čiastočná pravda). Napriek tomu pretekárka jej skúseností mala so skupiny 
postúpiť, prehra s Tureckou pretekárkou Korkmaz 5:4 je zahanbujúca a prakticky v ostatných zápasoch 
nemala šancu. Jej šerm bol síce vizuálne celkom dobrý ale bez fantázie, veľmi monotónny a chýbalo 
nasadenie. Aj keď niekedy pretekári neabsolvujú kvalitnú prípravu ale u pravých športovcov šermiarov 



dokáže veľmi veľa aj srdce a bojovný duch. Toto skoro vždy Kristíne chýbalo, vačšinou pri dobrých 
výsledkoch to kompenzovala množstvom odvedenej poctivej práce, na čo sa však tu nemohľa spoľahnúť. 
Už druhý rok nekvalitný tréning z množstvom absencií ukazuje, že ak nepridá tak na MSJ 2011 nebude mať 
šancu sa kvalifikovať. 
S jej výkonom som veľmi nespokojný. 
 
+ pozytíva: neboli žiadne chýbal ešte aj bojový súťaživý duch 
 
- negatíva:  Kristína bola asi jednou z najodovzdanejších pretekárok tohto štartovného poľa, boli aj 
pretekárky, ktoré skončili horšie, ale do zápasov vkladali aspoň srdce, u nej to chýbalo. 
 
 
 
MEJ 2010 – Fleuret juniorky družstvá             štartovalo 9 družstiev z 9 štátov. 
 
Výkonnostné ciele : neurčené      umiestnili sme sa na 8 mieste 
 
Po výkone na turnaji jednotlivcov bolo naše fleuretové družstvo junioriek klasifikované na 8. mieste z 9 
družstiev. V boji o postup medzi najlepších 8 družstiev sme dostali nasadené č. 9. – družstvo TURECKA, 
ktoré sme porazili rozdielom triedy 45:19. Tohto zápasu som sa trošku obával, lebo naše pretekárky 
v jednotlivcoch nešermovali veľmi dobre. Pri nasadzovaní som nemal pochybnosti o tom, kto bude končiť 
(to bola jednoznačne Cellerová) ale medzi Pokornou a Bokorovou som sa rozhodoval dosť ťažko. Nakoniec 
som ako predposlednú vybral Bokorovú, ktorá síce nešermovala v jednotlivcoch lepšie ako Katka ale 
pôsobila dojmom, že má lepší prehľad. Katka bola v útoku dosť silná ale v obrane katastrofálna. Kristína 
nastupovala ako prvá a hneď prehrala s Korkmaz 2:4. Cellerová v ďalšom zápase stav otočila a od tohto 
okamžiku už naše pretekárky nastupovali na zápasi z vedenia čo dokázali postupne zvyšovať. V tomto 
zápase sme prehrali jediný osobný súboj (Bokorová 2:4) a vyhrali ďalších 8 osobných súbojov. 
  
 
Skóre našich pretekárok:  Cellerová   + 11  (18/ 7  - 8/2,5/4,5/1 )    

Pokorná  + 10  (15/ 5 – 5/2,5/1,5/2 ) 
Bokorová  +   5  (12/ 7 – 2/4,5/2,5/1 ) 

 
 
V boji o postup medzi najlepšie 4 družstvá sme dostali nasadené č.1. – družstvo TALIANSKA. V zložení 
Monaco, Calisi, Volpi a Straniero. Uvedené družstvo sa stalo Majstrom Európy. Prehrali sme pomerom 
30:45. V tomto zápase naše súperky nastupovali ako obrovské favoritky. Najlepšiu Talianku Volpi ani 
nenasadili. Naše dievčatá vzhľadom k týmto skutočnostiam šermovali uvolnene bez stresu so snahou čo 
najviac sťažiť Taliankam postup. Toto sa nám až po štvrtý zápas aj darilo, po ňom sme ešte viedli 20:18, po 
piatom zápase sme prehrávali len o jediný zásah. Žiaľ naše družstvo podobne, ako už viackrát, nemá ešte 
toľko morálnych síl a taktického myslenia aby po otočení zápasu so silnými súperkami dokázalo 
zmobilizovať svoje sily a ešte raz zápas otočiť v náš prospech. Ak sa po piatom šiestom zápase stav z nášho 
vedenia otočí v prospech súperiek, naše dievčatá strácajú koncentráciu, absolútne odchádza taktika a ostáva 
len kŕčovitá snaha uspieť, pričom okrem Cellerovej sa stráca ja takzvané vloženie srdca do zápasu. Toto sa 
nám už v minulosti viackrát vypomstilo. Na toto poukazuje prakticky aj posledná tretina zápasu, ktorú sme 
prehrali katastrofálne 4:15. Nakoniec sa nám podarilo z deviatich osobných súbojov vyhrať 3 a súper vyhral 
6 súbojov (približne o toľko bol aj lepší). 
 
Skóre našich pretekárok:  Cellerová   -   3  (10/13  - 5/1,3/4,0/5 )    

Pokorná  -   4  (11/15 – 7/4,2/5,2/6 ) 
Bokorová                  -   8  (  9/17  - 3/9,5/4, 1/4) 



 
V ďalšom zápase, v ktorom sa rozhodovalo či budeme šermovať o 5.-6. miesto alebo o 7.-8. miesto sme sa 
stretli s týmom Nemecka, podobne ako minulý rok. S Nemkami sme tentokrát prehrali veľmi hladko 31:45. 
V tomto zápase, keby nenasledoval po zápase s Talianskom, by sme možno mali viac šancí, ale ako som to 
už spomenul vyššie, po prehratom zápase a hlavne po katastrofálnej tretej tretine zápasu s Talianskom, naše 
dievčatá nastupovali v zlom psychickom rozpoložení. To bolo badať aj v tom, že v tomto zápase už vôbec 
nešermovali ako tým, každá pracovala kvázi na seba, po zlých výsledkoch v úvode sa taktika hneď rozpadla 
a Nemky nás prakticky porazily úplne voľne. Na začiatku si vytvorily taký náskok, ktorý stačilo na konci už 
len udržiavať. V tomto zápase sklamala Michala, ktorá ako veľký talent má družstvo potiahnuť. Štýl nie 
najtechnických ale na nohách poctivo pracujúcich Nemiek jej nesedel. Tým že Nemky si útoky dlho poctivo 
pripravovali a pri útoku súperky sa snažili kryť vzdialenosťou, nebolo do čoho skracovať a pri dlhých 
útokoch už Michala nedokázala tak často skórovať (väčšina útokov končila kryt odbodom Nemiek). Preto 
sa Michala nedokáza proti nim presadiť. Prvú tretinu zápasu sme prehrali 6:15, druhú tretinu 11:15 
a v trtetej tretine keď Nemky už len kontrolovoali stav sme uhrali pre nás najpriaznivejšiu bilanciu 14:15. 
V osobných súbojoch sme vyhrali len 2 zápasy a v jednej sme remizovali.    
 
Skóre našich pretekárok:  Bokorová   -   3  (12/15 – 2/5,1/5,9/5)    

Pokorná -    3  (12/15 – 3/5,4/5,5/5) 
Cellerová -    8  (  7/15 – 1/5,6/5,0/5)  

 
 
V poslednom zápase sme sa stretli z družstvom Bieloruska, aj tento zápas sme prehrali a to hladko pomerom 
36:45. Tým Bieloruska sa skladá z mladých neskúsených pretekárok. Poraziť tento tým bolo našou 
povinnosťou. Toto cítili určite aj naše dievčatá. Po veľmi zlom zápase s Nemkami nastupovali do zápasu 
s Bieloruskami síce s veľkým chcením, ale totálne rozpadnuté. O neakej taktike sa nedá rozprávať. Už od 
úvodu šermovali na seba. Hneď v prvom zápase Pokorná s Krytsinou prehrala 1:5 pričom som jej už od 
stavu 1:3 zôrazňoval aby neútočila a snažila sa len držať vzdialenosť a nechať plynúť čas. Napriek tomu 
zápas skončil za minutu a pol tak, že Katka ma vôbec nepočúvala a jeden nepripravený útok striedal druhý. 
V ďalšom zápase odšermovala naša líderka Cellerová 2:2 zo Zviarkovou, tretí síce Bokorová vyhrala 9:7 
(v tomto zápase mohla Bokorová aj dotiahnuť, súperka jej sedela a akcie i zásahy dávala lahko, občas však 
strácala koncentráciu, pričom posledných 40 sekúnd vypustila s tým, že nevládala, pričom na videozázname 
vôbec nie je vydieť že by mala väčšie kondičné problémy), ale aj tak sme po prvej tretine prehrávali 12:14. 
V druhej tretine sme tesne prehrali všetky zápasi /Pokorná 6:5, Bokorová 4:5, Cellerová 3:5) takže aj druhá 
tretina skončila víťazstvom Bielorusiek pomerom 12:16. Tretia tretina mala podobný priebeh prehrali sme 
ju pomerom 12:15 (Bokorová 3:5, Pokorná 6:5, Cellerová 3:5). Podarilo sa nám v osobných súbojoch 
vyhrať len 2 zápasy /1-Bokorová, 1-Pokorná) a to je na víťazstvo katastrofálne málo. Porazilo nás družstvo 
Bieloruska (ktoré je šermiarsky mladšie a menej skúsené) preto, lebo si verilo, pretekárky pracovali ako 
jeden celok a hlavne boli ochotné pre víťazstvo drieť, pre jeden zásah aktívne pracovať na nohách aj 30-40 
sekúnd, pričom disciplinovanosti v zápase a aj zvolenej taktiky v jednotlivých zápasoch nás predčili.     
 
Skóre našich pretekárok:  Bokorová  -   1  (16/17 – 9/7,4:5,3:5 )    

Pokorná -   4  (12/16 – 1/5,5/6,6/5 ) 
                     Cellerová                  -   4  ( 8/ 12 – 2/2,3/5,3:5 )  
                     
 
Celkové skóre našich pretekároch zo všetkých zápasov je:  Pokorná -   1 ( 50/51 – 15/ 5,11/15,12/15,12/16) 
                      Cellerová -   4  (43/47 –  18/ 7,10/13, 7/15,  8/12) 
                      Bokorová  -   7  (49/56 –  12/ 7, 9/17,12/15,16/17)    
                     
V konečnom poradí sme skončili na 8. mieste..  
S výkonom družstva nie som spokojný. 



 
 
Záver: Príprava na uvedený vrchol sezóny pre Cellerovú a Pokornú ako aj pre Králika a Viléma (im 
chýbalo len viac kvalitných turnajov) vydarila dobre (len Bokorová bola často chorá). Michala po 
odpracovanom lete síce občas budila dojem unavenej pretekárky ale na jednotlivcoch sa ešte vedela 
vyburcovať ku kvalitnejšiemu výkonu. Žiaľ na družstvách už zlyhala, hlavne psychicky, čo môže byť aj 
kvôli tomu, že prakticky bez kvalitnejšieho odpočinku išla zo sezóny do sezóny. Bokorovú som na MEJ 
zobral len preto, lebo žiaľ za ňu nemám do družstva adekvátnu náhradníčku, chýbala tak často, že o neakej 
cieľavedomej príprave nemôže byť ani reči. Pokorná podobne ako na predošlých MEJ a MSKaJ psychicky 
neuniesla tlak Majstrovstiev a skončila hlboko pod svoju výkonnosťou. Fyzicky však bola pripravená 
najlepšie z našich pretekárok a pretekárov. Králik zašermoval dobre, hlavne zápasy na 5 zásahov, kde sa 
častejšie dá poraziť aj silnejší pretekár, na 15 zásahov je to už iná vec, nestačí už len moment prekvapenia, 
ale pretekár, alebo pretekárka musí mať v rukách aj patričný taktický a aj technický repertoár aby vedel 
dosiahnuť výraznejší úspech. Miško Vilém podobne ako Katka sklamal, šermoval hlboko pod svoje 
možnosti. 
 
+ pozytíva: Umiestnenie Cellerovej v jednotlivcoch, vysoká porážka Tureckého družstva junioriek, 
Dosiahnutý výsledok Králika v skupine. 
 
- negatíva: Podobne ako v minulej sezóne dievčatá ešte stále nedokážu dobre zašermovať, keď sa zápas 
otočí v náš neprospech, až na Michalu a čiastočne Katku malá bojovnosť.  Po prehratom zápase sa ťažšie 
rozbiehame. U Michala a Katky veľmi jednoduchý čitateľný šerm.    
 
 
Záverom by som rád poďakoval trénerom Júliusovi KRÁLIKOVI a Gergelyovi VALACSAYMU, ako aj 
celému realizačnému týmu, predstaviteľom klubov z ktorých uvedení pretekári a pretekárky vzišli, i 
rodičom za podporu, a zaželal veľa športových úspechov v sezóne 2010-11.  
 
 
V Šamoríne 09.XI.2010       


