
Správa vedúceho výpravy z MEK 2010. 
Atény /Grécko/ 1.III.-7.III.2010 

 
Predkladá : Jozef NAGY 
 
Majstrovstvá Európy v šerme kadetrov a kadetiek sa v roku 2010 konali v Grécku  (Atény) v dňoch    
2.-7. marca 2010.  
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 kadeti, kadetky 
 PaeDr. Arpád ÉRSEK          - tréner pre kord kadetov, kadetiek 
 Ing. Pavol BOTTAN - osobný tréner Alexa Farmera                                              .  
 Nikolas SZIKELA  /KŠ Šamorín/ - fleuret kadeti  na náklady SŠZ 
 David VÉGH    /KŠ Šamorín/ - fleuret kadeti      na vl. náklady 
 Alexander FARMER /BŠK Bratislava/ - kord kadeti   na náklady SŠZ 
 Ondrej ILLE                        /UK Bratislava/ - kord kadeti  na náklady SŠZ 
 Martin KAPRÁĽ /KŠ Snina/  - kord kadeti  na náklady SŠZ 
 Michala CELLEROVÁ /STU Bratislava/ - fleuret kadetky na náklady SŠZ  
 Katarína POKORNÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret juniorky na náklady SŠZ 
 Kristína BOKOROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky na náklady SŠZ 
 Katarína HUSVÉTHOVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky na náklady SŠZ 
 Noémi BITTEROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky na vl. náklady 
 Eva GABAŠOVÁ /UK Bratislava/ - kord kadetky  na náklady SŠZ 
 
Organizácia cesty : 
1.časť výpravy v zložení ( J. Nagy, N. Szikela, D. Végh) cestovala 1.III.2010, z letiska vo Schwechate 
(AUT) do Atén, zletiska do hotela metrom.  
2.časť výpravy v zložení ( PaeDr. A. Érsek, Ing. P. Bottan, M.Cellerová, K. Bokorová, N. Bitterová, K. 
Husvéthová, O. Ille, A. Farmer, M. Kapráľ, E. Gabašová) cestovala 2.III.2010 podobným spôsobom 
ako 1. časť výpravy. 
Domov sme cestovali bez väčších problémov podobným spôsobom, tiež na etapy  (N. Szikela a D. 
Végh   5.III.2010 – na letisko sme museli isť taxíkom kvôli štrajku pracovníkov metra)  a ostatní 
7.III.2010. 
 
Ubytovanie, strava, tréningové možnosti: 
Ubytovanie bolo zaistené v oficiálnom štvorhviezdičkovom hoteli Prezident, z ktorého organizátor 
zaisťoval bezplatnú prepravu na olympijský štadión a späť. Len prvý deň sme museli na kontrolu 
zbraní ísť taxíkom, lebo autobus zabezpečujúci prepravu z hotela už nejazdil. Raňajky boli v cene 
ubytovania, boli primerane bohaté. Obedy, respektíve večere,  si pretekári zabezpečovali v okolitých 
reštauráciách.  
Trénovať sa dalo v ľubovolnom čase priamo v mieste konania turnaja. 
 
Organizácia pretekov, rozhodovanie: 
Preteky prebiehali v dvoch navzájom prepojených halách, z ktorých v jednej bola namontovaná len 
finálová planš, ktorú ale vo fleurete kadetov využívali aj počas zápasov v skupinách. S akreditáciou 
sme nemali žiadne problémy. Pôvodný plánovaný harmonogram pretekov bol striktne dodržiavaný. 
Každý deň o 16,00 hodine bol k dispozícii podrobný rozpis skupín na ďalší deň.  
Rozhodovanie na uvedených Majstrovstvách európy kadetov a kadetiek bolo bez videorozhodovania. 
Oproti minulým rokom sa kvalita rozhodovania značne zlepšila aj keď sa našli aj výnimky. 
 
Dosiahnuté výsledky : Tohtoročné Majstrovstvá európy kadetov, čo sa výsledkov našich pretekárov 
týka, patril medzi nadpriemerné. Výraznejší úspech dosiahli Nikola Szikela vo fleuret kadetov a Alex 
Farmer v korde kadetov postupom do 16 člennej eliminácie, ako aj družstvo fleuretistiek ziskom 6 



miesta.  Do prvej tretiny štartovného poľa sa okrem uvedených pretekárov prebojovala aj Michala 
Cellerová.  Kristína Bokorová a Ondrej Ille skončili v prvej polovici štartovného poľa. Martin Kapráľ 
skončil tesne za polovicou. Súťaž naprosto nevyšla Noémi Bitterovej a Eve Gabašovej, ktoré 
nepostúpili zo základnej skupiny. Mladý pretekári David Végh a Katarína Husvéthová (rok narodenia 
1995) sa zúčastnili MEK s úlohou zbierať skúsenosti do budúcich rokov. 
 
Uvádzam podrobné výsledky: 
Fleuret kadeti: 78 pretekárov z 28 štátov. 
  1.m. LICHAGIN  Kiril                     RUS  
15.m. SZIKELA Nikolas  KŠ Šamorín  v roku 2009   53. miesto 
76.m. VÉGH David    KŠ Šamorín   v roku 2009  neštartoval 
 

Fleuret kadetky: 67 pretekárok zo 23 štátov 
  1.m. PALUMBO Francesca              ITA 
19.m. CELLEROVA Michala  STU Bl  v roku 2009   48. miesto 
27.m. BOKOROVÁ Kristína  KŠ Šamorín  v roku 2009  43. miesto 
29.m. BITTEROVÁ Noémi  KŠ Šamorín  v roku 2009                 neštartovala       
40.m. HUSVÉTHOVÁ Katarína KŠ Šamorín  v roku 2009  neštartovala  
 

Kord  kadeti: 101 pretekárov z 35 štátov  
  1.m. FISCHERA Marco                   ITA 
15.m. FARMER Alexander  BŠK Bl  v roku 2009      91. miesto  
48.m. ILLE Ondrej   UK Bratislava  v roku 2009  40. miesto 
52.m. KAPRÁĽ Martin  KŠ Snina   v roku 2009  neštartoval 
 
Kord  kadetky: 79 pretekárok z 26 štátov  
  1.m. SANTUCCIO Alberta               ITA 
65.m. GABAŠOVÁ Eva  BŠK Bl  v roku 2009  51. miesto 
 
Fleuretkadetky družstvá: 14 družstiev 
1.m. Taliansko 
6.m. Slovensko ( K. Bokorová, M. Cellerová, N. Bitterová, K. Husvéthová)    v roku 2009    9. miesto 
 

Kord kadeti družstvá: 19 družstiev 
1.m. Taliansko 
15.m. Slovensko ( A. Farmer, O. Ille, M. Kapráľ)    v roku 2009   16. miesto 
 
 
Na Majstrovstvách Európy v šerme kadetov 2010 v Aténach štartovalo menej pretekárov a pretekárok 
ako rok predtým v Bourges. 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. Jedine vo fleuret kadetiek štartovalo viac pretekárok ako rok 
predtým bv Bourges.  
 
Hystorický úspech sme dosiahli v súťaži družstiev vo fleurete žien, kde víťazstvo nad silným týmom 
Rumunska a Maďarska (rok predtým strieborné) nám zaistilo 6. miesto. Szikelovi i Farmerovi chýbal 
už len malý krôčik k postupu do štvrťfinále. Myslím si, že učinkovanie našich športovcov na MEK 
2010 v Aténach môžeme zaradiť medzi úspešné.  
 
Záverom by som sa chcel poďakovať pretekárom, trénerom aj funkcionárom, ktorí svojou prácou 
prispeli k príprave pretekárov na uvedený vrchol kadetskej sezóny. 
 
 
 
V Šamoríne 9.III.2010                                                         Jozef NAGY 
                                Vedúci výpravy 


