
Správa vedúceho výpravy z MEK 2011. 
Klagenfurt /Rakúsko/ 28.II.-5.III.2011 

 
 

Predkladá : Jozef NAGY 
 
Majstrovstvá Európy v šerme kadetov a kadetiek sa v roku 2011 konali v Rakúsku  (Klagenfurt) 
v dňoch    28.februára -5. marca 2011.  
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 
 Mgr. Andrea SASVÁRIOVÁ       - trénerka pre kord kadetov, kadetiek 
 Ing. Zoltán FARKAS                    - tréner pre kord kadetov a kadetiek 
 Gergely VALACSAY                   - tréner pre fleuret kadetov 
 Ing. Pavol BOTTAN          - osobný tréner Alexa Farmera                                         . 
 David VÉGH    /KŠ Šamorín/ - fleuret kadeti  na náklady SŠZ 
 Samuel BLANÁR /STU Bratislava/ - fleuret kadeti  na náklady SŠZ 
 David ŠIMKOVIČ    /KŠ Šamorín/ - fleuret kadeti      na vl. náklady 
 Alexander FARMER /BŠK Bratislava/ - kord kadeti   na vl. náklady 
 Lukáš ŠTEIS                       /BŠK Bratislava/ - kord kadeti  na vl. náklady 
 Peter KRAUS /UK Bratislava/ - kord kadeti  na vl. náklady 
 Daniel KRAUS /UK Bratislava/ - kord kadeti  na vl. náklady 
 Michala CELLEROVÁ /STU Bratislava/ - fleuret kadetky na náklady SŠZ  
 Anikó HERBERGER /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky na náklady SŠZ 
 Stephanie SZIKELOVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky na náklady SŠZ 
 Kitti BITTEROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky na náklady SŠZ 
 Eva GABAŠOVÁ /UK Bratislava/ - kord kadetky  na náklady SŠZ 
 Lujza GABAŠOVÁ /UK Bratislava/ - kord kadetky  na náklady SŠZ 
 Katarína HUNČÁROVÁ /KŠ Snina/  - kord kadetky  na náklady SŠZ 
 
 
Organizácia cesty : 
1.časť výpravy v zložení ( J. Nagy, M. Cellerová, A. Herberger, K. Bitterová, S. Szikelová) (Z. Farkaš, 
A. Sasváriová, E. Gabašová, L. Gabašová, K. Hunčárová, A. Farmer, L. Šteis, D. Kraus, P. Kraus) 
cestovala 27.II.2011. 
2.časť výpravy v zložení (Šimkovič V, Végh D, S. Blanár) cestovala 2.III.2011 podobným spôsobom 
ako 1. časť výpravy. 
Domov sme cestovali bez väčších problémov podobným spôsobom, tiež na etapy  (K. Bitterová, S. 
Szikelová A. Herberger, M. Cellerová, A. Farmer, L. Šteis, P. Kraus, D. Kraus)  2.III.2011, (E. 
Gabašová, L. Gabašová, K. Hunčárová, Z. Farkaš, A. Sasváriová) 4.III.2011 a fleuretistis J. Nagyom 
5.III.2011 dopravu zabezpečovali tréneri a rodičia pretekárov a pretekárok. 
 
 
Ubytovanie, strava, tréningové možnosti: 
Ubytovanie bolo zaistené v oficiálnom trojhviezdičkovom hoteli. Kontrolu zbraní sme absolvovali bez 
väčších problémov. Raňajky boli v cene ubytovania, boli primerane bohaté. Obedy, respektíve večere,  
si pretekári zabezpečovali v okolitých reštauráciách na vlastné náklady (kvôli finančnej situácii v SŠZ). 
Stravné obdržali len reprezentační tréneri - Jozef NAGY a Andrea SASVÁRIOVÁ. Jozef Nagy sa 
zriekol stravného vo výške 170 Euro v prospech ubytovania a štartovného pretekára Vendelína 
ŠIMKOVIČA, ktorý na základe kvalifikačných kritérií mal štartovať na náklady SŠZ ( v prípade 
splnenia A-limitu dvoch pretekárov štartuje družstvo /aj tretí pretekár/ na náklady SŠZ).   
Trénovať sa dalo v ľubovolnom čase priamo v mieste konania turnaja. 
 



Organizácia pretekov, rozhodovanie: 
Preteky prebiehali v dvoch navzájom prepojených halách,. 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 podpriemerné. Výraznejší úspech dosiahla len Michala CELLEROVÁ vo fleurete 
kadetiek postupom do štvrťfinále.  Do prvej polovici štartovného poľa sa okrem Michala Cellerovej 
neprebojoval nikto.  Anikó HERBERGER, Sauel BLANÁR, David VÉGH, Lukáš ŠTEIS postúpily 
z prvého kola a končili tresne za prvou polovicou pretekárov, ich výsledky sô prijatelné aj keď 
minimálne David VÉGH na základe celoročného účinkovania v Európskom pohári kadetov mal 
skončiť výrazne lepšie. Súťaž naprosto nevyšla Alexovi FARMEROVI a Eve GABAŠOVEJ, ktorí ako 
poslednoroční kadeti/ky s dostatkom skúseností nepostúpili zo základnej skupiny. Slabo skončili aj 
David a Peter KRAUSOVI, Katarína HUNČÁROVÁ, Vendelín ŠIMKOVIČ, ktorých úloha bola aspoň 
postúpiť z prvého kola. Mladé pretekárky Lujza GABAŠOVÁ (r. nar. 1996) Stephanie SZIKELOVÁ 
a Kitti BITTEROVÁ (obe rok narodenia 1997) sa zúčastnili MEK s úlohou zbierať skúsenosti do 
budúcich rokov. 
 
Uvádzam podrobné výsledky: 
 
Fleuret kadeti: 85 pretekárov z 28 štátov. 
  1.m. CHOUPENITCH Alex             CZE  
48.m. BLANÁR Samuel  STU Bratislava v roku 2010   neštartoval 
51.m. VÉGH David    KŠ Šamorín   v roku 2010  76. miesto 
67.m. ŠIMKOVIČ Vendelín  KŠ Šamorín  v roku 2010  neštartoval 
 
Fleuret kadetky: 65 pretekárok zo 22 štátov 
  1.m. SZALAI Szonja                 HUN 
  5.m. CELLEROVA Michala  STU Bl  v roku 2010   19. miesto 
36.m. HERBERGER Anikó  KŠ Šamorín  v roku 2010  neštartovala 
55.m. BITTEROVÁ Kitti  KŠ Šamorín  v roku 2010                 neštartovala       
59.m. SZIKELOVÁ Stephanie KŠ Šamorín  v roku 2010  neštartovala  
 

Kord  kadeti: 105 pretekárov z 33 štátov  
  1.m. FREYLICH Yuval Shalom       ISR 
46.m. ŠTEIS Lukáš   BŠK Bl  v roku 2010  neštartoval 
82.m. KRAUS Daniel   UK Bratislava  v roku 2010  neštartoval 
101.m. FARMER Alexander  BŠK Bratislava v roku 2010      15. miesto  
102.m. KRAUS Peter   UK Bratislava  v roku 2010  neštartoval 
 

Kord  kadetky: 92 pretekárok z 29 štátov  
  1.m. SANTUCCIO Alberta               ITA 
58.m. GABAŠOVÁ Eva  UK Bratislava  v roku 2010  65. miesto 
80.m. HUNČÁROVÁ Katarína KŠ Snina  v roku 2010  neštartovala 
91.m. GABAŠOVÁ Lujza  UK Bratislava  v roku 2010  neštartovala 
 
Fleuretkadeti družstvá: 16 družstiev 
1.m. Rusko 
10.m. Slovensko (S. Blkanár, D. Végh, V. Šimkovič)           v roku 2010       neštartovalo 
 
Fleuretkadetky družstvá: 14 družstiev 
1.m. Taliansko 
10.m. Slovensko ( A. Herberger, S. Szikelová, K. Bitterová) v roku 2010       6. miesto 



 
Kord kadeti družstvá: 20 družstiev 
1.m. Taliansko 
20.m. Slovensko ( A. Farmer, L. Šteis, P. Kraus, D. Kraus)     v roku 2010   15. miesto 
 
Kord kadetky družstvá: 17 družstiev 
1.m. Taliansko 
17.m. Slovensko (E. Gabašová, K. Hunčárová, L. Gabašová)  v roku 2010   neštartovalo 
 
 
 
Na Majstrovstvách Európy v šerme kadetov 2011 v Klagenfurte štartovalo viac pretekárov a pretekárok 
ako rok predtým v Aténach. K postupu bolo potrebné porážať minimálne rovnocenných ak nie 
silnejších súperov.  
 
Hystorický úspech sme dosiahli v súťaži vo fleurete kadetiek, kde je 5. miesto Michaly CELLEROVEJ 
vynikajúcim umiestnením, ktoré mohlo byť ešte lepšie, keby v záase o postup medzi najlepších osem 
nedostala kŕč do pravej nohy. V budúcnosti sa treba lepšie zamerať na pitný režim ale aj kondičnú 
prípravu pretekárky, keď bola jedinou, ktorá na MEK dostala kŕč. Škoda Talianku Sinigalia z ktorou 
prehrala o postup do semifinále mala v silách poraziť. Z ostatných pretekárov a súťaží družstiev Šteis, 
Herberger, Blanár ako aj družstvo fleuretistov a fleuretistiek len odšermovalo povinné jazdy a končilo 
na ešte prijatelných pozíciích. Végh a E. Gabašová mali skončiť lepšie postup do 64 člennej eliminácie 
je sklamaním. Mladé pretekárky sa s takto silnou súťažou len zoznamovali. V celku až na výrazný 
úspech M. Cellerovej hodnotím vystúpenie našich pretekárov a pretekárok  na Majstrovstvách Európy 
kadetov a kadetiek 2011 ako slabé. 
 
Záverom by som sa chcel poďakovať pretekárom, trénerom aj funkcionárom, ktorí svojou prácou 
prispeli k príprave pretekárov na uvedený vrchol kadetskej sezóny. 
 
 
 
V Šamoríne 8.III.2011                                                         Jozef NAGY 
                                Vedúci výpravy 


