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Správa z 1. ME kadetov marec 2007 
 
Vážený pán prezident, vážené predsedníctvo, 
 
Ako poverený funkciou vedúceho výpravy kordu kadetiek si dovoľujem Vám predložiť správu 
z uvedeného preteku. 
Pretekárky: Čistá Martina, Kužmová Miroslava, Farkašová Kristína 
Vedúci výpravy: Farkaš Zoltán 
 
Do dejiska MEK sa výprava presunula mikrobusom Peguet Boxer 06.03.2007, po kontrole 
zbraní, ktorá prebehla bez problémov a akreditácii sme sa ubytovali vo veľmi peknom penzióne 
sv. Juraja. Ubytovanie bolo cca 5 min autom od haly. 
 
07.03.2007 o 08:00 začala súťaž kord kadetky, na štart sa postavilo 92 účastníčiek, 6 členné 
skupiny. 
 
Konkrétne tabuľky a výsledky sú v prílohe. 
 
Čistá Martina – všeobecne ospalý výkon, bez náznaku pokusu o odvrátenie nepriaznivého 
vývinu situácie. Jej výkon a prístup je sklamaním. 
 
Kužmová Miroslava – veľmi bojovný výkon v základnej skupine, kde dosiahla 4 víťazstvá 
a postúpila priamo do 64 člennej eliminácie. V eliminácii už len bojovnosť na priemernú súperku 
nepostačila. Jej výkon v prvom kole považujem ako pozitívny, predovšetkým bojovnosť 
a nasadenie, v eliminácii bol cítiť chýbajúci repertoár. Jej výkon hodnotím kladne, na hranici jej 
možností. 
 
Farkašová Kristína – ako ešte žiačka predviedla umný výkon aj s vyspelejšími pretekárkami, 
snaha o technický šerm bola anulovaná zo strany súperiek väčšou agresivitou  a silou. V zápase 
s ruskou súperkou, kde bola obojstranná snaha o technický šerm dokázala získať jediné 
víťazstvo, ktoré pri dobrom skóre umožnilo postup zo základného kola. V zápase o 64 prehrala 
výrazným rozdielom, kde sa negatívne prejavila obrovská túžba vyhrať. Niektoré skratové chyby 
– za stavu 3-5 a blížiac sa ku koncu tretiny otvorila vzdialenosť tak až zišla s planšu a 2 sek. pred 
koncom tretiny obdržala trestný zásah. Jej výkon hodnotím ako zodpovedný v prvom kole, 
v eliminácii príliš premotivovaný. 
 
 
Súťaž družstiev bola 10.03.2007 o 08:00, naše družstvo nasadené ako 15 sa stretlo o postup do 
16 čl. Eliminácie so Srbskom. Tento súper neohrozil ani v jednom zápase pozitívny priebeh 
stretnutia a tak dievčatá doviedli tento zápas kontrolovane do víťazstva. V tomto stretnutí nízkej 
úrovne hodnotím pozitívne prístup našich dievčat, že ciaľavedome posúvali výsledok k víťazstvu. 
V 16 čl. Eliminácii sme narazili na maďarské dievčatá, ktoré boli nasadené ako turnajová 2. 



Nakoľko sme boli pri losovaní dole, otvárala zápas Kužmová, ktorá vlažným výkonom pustila 
súperku do nepríjemného vedenia, ktoré už Čistá nevedela odvrátiť a Farkašová proti Bekefi 
nemala šancu zabrániť prvej rozhodujúcej tretine zápasu. V nasadenom negatívnom trende 
pokračovala Kužmová. Veľmi nepriaznivé skóre sa podarilo korigovať až v druhej časti zápasu 
kde Čistá 2x 4:5 a Farkašová 1x 4:5 kozmeticky upravili výsledok, viď príloha. Výkon voči 
takému súperovi bol zo začiatku odovzdaný, bez úvodnej bojovnosti. Pripúšťam možnosť 
taktickej chyby ako kapitána pri nasadení družstva dole, kde úvodný zápas mala šermovať naša 1 
s pokusom o udržanie priaznivého úvodu. Takto by však chýbala na záver.  
 
Nakoľko súper bol papierovo omnoho lepší chýbal dievčatám potrebný bojový duch. Nakoľko sa 
o umiestnenie šermovalo až od 8-ky, bolo naše družstvo kvalifikované na konečnom 15. mieste 
z celkového počtu 19. 
Výsledok bol ovplyvnený ťažkým nasadením zo súťaže jednotlivcov. Výsledok hodnotím ako 
neuspokojivý, ale pri tomto nasadení ako reálny. 
 
 
Celkové hodnotenie turnaja 
 
Napriek tomu, že sa jednalo o prvé neoficiálne kadetské majstrovstvá Európy, všetky federácie až 
na Švédsku obsadili tento turnaj a venovali mu maximálnu pozornosť. Odporúčam do budúcna 
venovať ešte väčšiu pozornosť tomuto turnaju a cielene zamerať prípravu kadetov resp. do úvahy 
prichádzajúcich žiakov na toto podujatie. 
 
Na záver dovoľte touto formou ako nečlenovi predsedníctva položiť otvorenú otázku 
kompetentnému vedúcemu fleuretovej výpravy, prečo som musel po jednoznačnej večierke 
(09.03.07) 22:00 vyhodiť celú výpravu fleuretistov o 22:30 z dievčenskej izby, ktorá sa tam 
dostala po večierke. Považujem to za hrubé porušenie denného režimu v deň pred pretekmi, 
hlavne keď pretekárky vstávali o 05:50 a o 08:00 bol ich prvý zápas. 
 
Počas turnaja som zaznamenal ešte jednu anomáliu a to dátum narodenia slov. pretekárky 
Cellerovej. Na turnaji bol uvádzaný dátum 23.01.1993. Tento údaj sa nezhoduje aspoň v ročníku, 
ktorý uvádza evidencia SŠZ. Určitú zvýšenú pozornosť by bolo treba venovať všeobecne týmto 
údajom, lebo práve v mládežníckych kategóriách by takéto ostaršovanie pretekára zvýhodňovalo 
v nasadzovaní a na konci juniorského veku zase znevýhodňovalo. 
 
 
S úctou  
 
Dipl. Ing. Zoltán Farkaš 
 
 
P.S. Dovolím si ešte touto cestou požiadať autora subjektívnych článkov na internetovej stránke 
aby objektívne informoval širokú verejnosť o dianiach na pretekoch a nechápem z akého dôvodu 
pletie na oficiálne stránky slovenského fleuretu kordové výsledky, resp. pletie kordistov 
s fleuretistami. Verím, že predsedníctvo túto otázku vyrieši k obojstrannej spokojnosti. 
 
Ďakujem 


