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Predkladá: Kazík Dalibor 
 
V dňoch 3. až 9. marca 2008 sa v Talianskom Rovigu konali Majstrovstvá Európy kadetov a kadetiek 
v šerme. Ako určený tréner pre kadetov v korde bol Kazík Dalibor. Slovensko v kordových disciplínach 
reprezentovali: 

 
Kord kadeti:  Karkalík Matej  (BŠK Bratislava) 

Farmer Alexander  (BŠK Bratislava) 
                                   Uhlík Jaroslav              (UK Bratislava) 
Kord kadetky:   Linderová Nina            (UK Bratislava) 

Gabašová Eva    (UK Bratislava) 
Haričová Zuzana  (KŠ Snina)   
 

 
Nakoľko výprava Slovenska cestovala na tieto Majstrovstvá po častiach, ja som cestoval s kadetkami 
osobitne. Preto budem hodnotiť len túto kategóriu. U  kategórie kadetov asistovali pp. Bottan a Linder.  
 
Na základe dosiahnutých výsledkov z turnajov EP ( Budapešť, Viedeň, Bratislava ) , sa javilo reálnym 
dosiahnutie  u Linderovej postup do 32 člennej eliminácie u kadetov a u Gabašovej a Haričovej  postup do 
64 člennej eliminácie. V družstvách sa javilo reálne postup medzi najlepších 16 družstiev. 
 
MEK 2008 – Kord  kadetky             86 pretekárok / 26 štátov. 

 
Linderová Nina – Osobným trénerom je Sasváriová Andrea. Šermovala v  6 člennej skupine. Vyhrala 2 
zápasy nad : Inhop  /SUI/ 5:3, Habrychová  /CZE/ 5:3, a prehrala 3 zápasy s : Guerra /ITA/ 2:5, Dostert 
/GER/ 1:5, Fernandez /ESP/ 2:4. Z prvého kola postupovalo 69 pretekárok do neúplnej 128-ky. Nina bola 
nasadená ako 56. čím mala v prvom kole eliminácie voľný los a v 64-ke o postup do 32-ky prehrala s Topic 
/CRO/ 12:15 a celkovo skončila na 56.mieste. 
Z môjho pohľadu nešermovala zo začiatku zle, u Švajčiarky a Češky sa jej vyčkávacia taktika osvedčila, ale 
na ostatné pretekárky to neplatilo, bola v protiútokoch dosť pomalá ale hlavne v nabodávaní nepresná. 
S Chorvátkou do polovice mala vyrovnanú partiu, no potom nevedela zmeniť štýl a prehrala, podľa mňa na 
ňu mala, keby bola trošku rýchlejšia a presnejšia. 
Gabašová Eva – Osobný tréner Sasváriová Andrea.  Mala 6. člennú skupinu v ktorej prehrala všetky svoje 
zápasy s : Klingerberge /GER/ 3:5, Kotseruba /UKR/ 4:5, St Clair /GBR/ 1:5, Bekefi /HUN/ 1:5, Marinuk 
/ISR/ 3:5. Do neúplnej 128 člennej priamej eliminácie sa neprebojovala a skončila na 80. mieste. 
Mala pomalší šerm, vyčkávala , ale pri rýchlych útokoch súperiek nestíhala reagovať, pomalá práca nôh 
a nepresnosť pri predbodoch alebo v útokoch. V kritických chvíľach nepochopiteľne robila fleše 
s pokrčenou rukou a nepresne. Mala na to aby urobila aspoň 2 výhry, hlavne s Ukrajinkou a Izraelčankou. 
Haričová Zuzana – Osobný tréner Kazík Dalibor.  Mala 6. člennú skupinu v ktorej prehrala všetky svoje 
zápasy s : Mišková /CZE/ 3:5, Folguera /ESP/ 4:5, Kruk /POL/ 3:5, Kolczonay /HUN/ 1:5, Maggio /ITA/ 
1:5. Do neúplnej 128 člennej priamej eliminácie sa neprebojovala a skončila na 80. mieste. 
Mala dobrý začiatok, prehra so Španielkou bola pri prehrávaní 1:4 dobrá, doťahovala ale v závere jej to 
nevyšlo, po prehre s Češkou Myškovou, s ktorou sa už pár krát stretla nevedela presne zakončiť protiútoky. 
To ju psychicky trochu podlomilo a v ostatných zápasoch bola nervóznejšia. Nad Poľkou Kruk, s ktorou sa 
tiež dobre pozná dokonca viedla 3:1, no nedokázala pokryť jej rýchle útoky, bola pomalšia a v kritických 
chvíľach aj nepresná. Mohla mať pri troche šťastia tiež minimálne 2 výhry. 
 



 
 
 
 
MEK 2008 – Kord kadetky družstvá             štartovalo 18 družstiev. 
 
 
Po výkone na turnaji jednotlivkýň bolo naše kordové družstvo kadetiek klasifikované na 17.mieste. 
O postup do 16. člennej  člennej eliminácie sme museli bojovať s družstvom Česka, čo nebol zlý 
predpoklad na postup. Po dohovore s dievčatami stretnutie uzatvárala Linderová , predposledná Haričová 
a ako prvá v poslednej trojke Gabašová. Nedokázali na Češky pritlačiť, tie vyčkávali na útoky našich 
dievčat. Všetky tri boli v nohách veľmi pomalé , ale najviac zásahov dostávali do ruky pri práci s čepeľou, 
na čo súperky len čakali a nabodávali. Celé družstvo po druhej časti akoby stratilo sebadôveru, nedokázali 
výsledok zvrátiť a viac ich potrápiť. Stav stretnutia : 30:45 
Skóre našich pretekárok:  Linderová / 2:5,4:5,3:5/   - 6  (9/15)    

Haričová  / 1:5,6:5,2:5/   - 6  (9/15) 
Gabašová / 3:5,3:5,5:5/   - 4  (11/15)  

V boji o umiestnenie sa dievčatá stretli s Tureckom. O zlepšenie nálady sa postarali aj slovenské fleuretistky 
a toto stretnutie už malo iný priebeh. Poradie zápasov bolo také isté ako v zápase s Českom. Keby takto 
zabojovali proti Češkám , bojovali by sme v 16-ke. Tu už bolo vidieť na dievčatách, že sa nechcú zmieriť 
s posledným miestom a tak aj stretnutie vyhrali presvedčivo 45:35.  
Skóre našich pretekárok:  Linderová / 5:2,7:3,5:7/   + 5  (17/12)    

Haričová  / 5:5,5:4,5:3/   + 3  (15/12) 
Gabašová / 5:4,3:2,5:5/   - 4  (13/11)  

 
V konečnom poradí slovenské družstvo kadetiek v korde skončilo na 17. mieste.. 
Vytýčený výkonnostný cieľ dostať sa medzi 16 tímov sme nesplnili. S výkonom družstva som spokojný len 
v zápase s Tureckom, zápas s Českom dopadol zle, hlavne preto, že tieto dievčatá sa poznajú.  
 
Záver: Pri vystúpení jednotlivkýň sa nesplnili očakávania postupu všetkých troch do ďalších kôl ( iba 
Linderová ). Podľa toho sme mali aj nasadenie do súťaže družstiev, ale aj v zápase s Českom dievčatá 
sklamali. Tak ako som spomenul pri hodnotení u jednotlivcov, chýbala im taká zdravá drzá dravosť, boli 
pomalšie v nohách oproti iným súperkám a mali hodne nepresností , čo ich pripravilo o lepšie výsledky. Po 
súťaži jednotlivcov mali dievčatá deň voľna, ktorý sme využili na návštevu Benátok. Deň pred súťažou 
družstiev bola možnosť na tréningové cvičenia , čo však niektoré nevyužili v plnej miere. Osobne som rád , 
že Slovensko ako celok sa vedelo navzájom povzbudzovať , či to boli zápasy vo fleurete alebo v korde, čo 
však bilo do očí boli 3 či 4 rôzne reprezentačné úbory. U stretnutia družstiev sme nemali vlajočky pri 
úvodných nástupoch. Ubytovanie bolo v poriadku, aj keď nie spoločné pre celú výpravu. Podobne to bolo aj 
s prepravou na toto podujatie. Dávam na zváženie, či nie je lepšie poslať vždy na takéto podujatia 
kompletné družstvo , myslím tým aj s náhradníkom. Aj tak si to všetci platili sami , výška poplatku za 
družstvo by sa tým nezmenila, len poplatok o pretekára v jednotlivcoch. Toto pocítili kordisti v družstvách 
a aj fleuretistky. 
 
 
 
 
 
 
V Snine 12.marca 2008       


