
MEK  Klagenfurt  27. 2. – 4. 3. 2011 

 

Nedeľa 27.2.2011  

Služobné auto : p.Farkaš Zoltán, p.Sasváriová Andrea,Eva Gabašová,Mária Lujza 
Gabašová,Katarína Hunčárová   

Odchod z BA  o 14:15 hod.  Hl.stanica  

Príchd do Klagenfurtu  o 18:15 hod. Hala 

Chlapci prišli individuálne Alexander Farmer s rodičmi,Lukáš Steis s p.Pavlom 
Bottanom a p.Petrom Drobným,Daniel a Peter Krausovci s rodičmi.Všetci chlapci 
absolvovali  za pomoci pána Jozefa Nagya akreditáciu,následne na to mohli odovzdať 
materiál na kontrolu. 

19:45 - 20:30  Spoločná večera 

 

Pondelok 28.2.2011 

7:00 hod. Raňajky / chlapci Lukáš Šteis,Daniel Kraus,Peter Kraus /  

Alex Farmer osobitne 

7:45 hod. Odchod do haly 

9:00 hod. Začiatok turnaja kord kadeti  

Počet účastníkov : 105 

Počet krajín : 34 

Alexander Brian FARMER , skupina číslo 2, žltá planš 

Alex nastupoval vo svojej skupine s druhým najvyšším nasadením,no svojej úlohy 
papierového favorita sa mu zhostit nepodarilo a postupne poprehrával so všetkými 
súpermi :Hait /ISR/ D/1,Gremion /SUI/ D/2,Todorovski /MKD/ D/4,Fogde /FIN/ 
D/3,Reginster /BEL/ D/2,Berta /HUN/ D/3.Nie celkom dôrazné ukončovanie 
akcií,netakticky urýchľované zápasy,kedy častokrát po výborne vypracovanom 
zásahu prichádzalo k výpakom vo forme dostaných 2-3 zbytočných zásohov prispelo 
k skutočne slabému výsledku na Alexove pomery s ktorým určite ani on sám nebol 
spokojný. 

Umiestnenie : 101.miesto 

Lukáš ŠTEIS , skupina číslo 5,planš číslo 5 

Lukáš nastupoval do súťaže s veľkým rešpektom,no bojovným srdcom. Prvý zápas 
vvhral s Veselovic /SRB/ V/1 . Neskôr vyhral s papierovo silnejším Lupas /RUM/ 
V/2,čo bolo prijemným prekvapením .Gusev /RUS/ D/2 a Oberson /SUI/ D/3 boli 
určite súperi nad jeho momentálne možnosti.Škoda prehier s vyrovnaným Krikic 
/CRO/ D/3 a vyhecovaným ,nie však technicky silným Gluhic /SLO/ D/4 ,ktoré by mu 



v prípade opačného výsledku zabezpečili lepšie nasadenie do eliminácie,prípadne 
priamu účasť v 64-ke. 

Po prvom kole bol nasadený na 72.mieste a v neúplnej 128-ke prehral prvý zápas s 
Hungenbuhler /SUI/ najtesnejším rozdielom 14/15.Chýbali zápasové skúsenosti z 
veľkých podujatí, možno aj trochu športového šťastia.Napriek tomu,že sa nedostal 
aspoň do 64-ky som s jeho sympaticky bojovným výkonom spokojná. 

Umiestnenie : 76.miesto 

Peter KRAUS , skupina číslo 11,planš číslo 7 

S Petrovou psychikou tento veľký turnaj “zamával” asi najviac,čo sa adekvátne 
prejavilo aj na výsledku.Trochu vyrovnanejšie v jeho podaní boli zápasy  s Ibanez 
/ESP/ D/3 a Simpson /IRL/ D/3.Ostatní súperi dali jasne najavo,že sú momentále nad 
jeho sily o čom svedčia prehry s Danilejkom /GER/ D/2,Rubešom /CZE/ D/1 a 
Buzzim /ITA/ 5/1.Nedá sa celkom vyjadriť v absolútnom slova zmysle spokojnosť 
alebo nespokojnosť.Peter podal výkon na aký momentálne mal pri svojej veľkej 
premiére. 

Umiestnenie : 102.miesto 

Daniel KRAUS , skupina číslo 16, planš číslo 12 

Daniel tak isto ako Peter a Lukáš nastupoval na svoje prvé Majstrovstvá Európy 
trochu zakríknutý a so zbytočným rešpektom.Prvý zápas prehral s Pourcelot /FRA/ 
D/1,ďalšie dva s Turkaydin /TUR/ D/2 a Lourenco /POR/ D/3.Nasledoval dôležitý  
zápas s vyrovnaným Alliksaarom /EST/ ,ktorý prehral najtesneším rozdielom D/4,čo 
sa ukazálo ako kľúčové vzhľadom k postupu do eliminácie,nakoľko posledný zápas s 
papierovo silnejším Rok /POL/ V/3 vyhral .Nebyť nešťastnej prehry,postup by bol 
istý,nakoľko s jednou nýhrou ostal druhý pod čiarou a nepostúpil do 128 člennej 
neúplnej eliminácie.S jeho výkonom nemôžem byť spokojná,lebo napriek ,nie úplne 
najľahšej skupine bolo v jeho silách postúpiť ďalej . 

Umiestnenie : 82.miesto 

 

Utorok 1.3.2011 

7:00 hod. Raňajky / dievčatá Eva Gabašová , Mária Lujza Gabašová, Katarína           
Hunčárová / 

7:45 hod. Odchod do haly 

9:00 hod Začiatok turnaja kord kadetky  

Počet účastníkov : 92 

Počet krajín : 29 

Katarína HUNČÁROVÁ , skupina číslo 5, planš číslo 1 

Prvý zápas znamenalo pre Katarínu povinné víťazstvo so slabšou súperkou Cravat 
/LUX/ V/3,nasledovala solína prehra so skúsenou Ischer /SUI/ 4/5.3.zápas nastúpila 



Katarína proti silnej Zagala /POL/ a prehrala D/2.Nebyť silovej práce ruky a dvoch 
stiahnutých pohrozov,kedy súperka priamym bodom prebrala jej tempo,mohol byť 
výsledok oveľa tesnejší.Nasledoval 4.zápas Svystil /UKR/ D/3.5.zápas s Karlsson 
/SWE/ D/3 a trochu problém s odhadom vzdialenosti a prácou na nohách.Prvý útok -  
zaspala priamy fleš súperky,nasledovali tri ďalšie priame fleše súperky,z ktorých 
Katarína dokázala vyťažiť len double.Posledný zásah zo strany súperky bol ten istý-
priamy fleš,na ktorý Katarína nedokázala zareagovať.Prejavovala sa tu akási slabšia 
spolupráca v napĺňaní taktických pokynov,kedy sa Katarína nepokúsila ani raz 
súperkin útok vykryť a odbodnúť.Zápasu nechala veľmi rýchly priebeh,čo 
vyhovovalo hlavne jej súperke.Takticky bol nezvládnutý a bola to veľká škoda,lebo 
išlo o papierovo najslabšiu súperku a reáne víťazstvo.Nasledovala posledná prehra s 
Vesterinen /FIN/ D/2.Od Kataríny som očakávala určite viac a s jej výkonom,napriek 
tomu,že išlo o jej premiéru na Majstrovstvách Európy, nie som spokojná . 

Umiestnenie : 80.miesto 

Mária Lujza GABAŠOVÁ, skupina číslo 9, planš číslo 5 

Lujza nastúpila do turnaja s príliš veľkým rešpektom a trémou,akú som u nej 
nezaregistrovala na žiadnom turnaji predtým.Krst ohňom na veľkom podujatí jej 
absolútne nevyšiel,a napriek veľkej snahe poprehrávala postupne všetky svoje 
stretnutia : Blum /SUI/ D/4,Kornilova /UKR/ D/4,Swatowska /POL/ D/1,Siklosi 
/HUN/ D/1,Veres /ROU/ D/1.Majstrovstvá Európy boli jednoducho nad jej sily. 

Umiestnenie : 91 

Eva GABAŠOVÁ , skupina číslo 11,planš číslo 7 

Eva nastupovala do turnaja veľmi bojovne a cieľavedomo.Ide o pomerne skúsenú 
pretekárku,napriek tomu bola zaskočená úvodným zápasom s Rautam /EST/ ,ktorý 
prehrala D/0.Sympatické bolo,že sa týmto nepriaznivým vstupom nenechala zlomiť a 
v druhom zápase ukázala bojové srdce,kedy dokázala poraziť Vitalis /FRA/ V/3 v 
predľžení.Nasledoval podobne dramatický zápas s Knudsen /DEN/ V/4.Dve posledné 
pretekárky však už boli nad jej sily a prehrala postupne s Bálint /FIN/ D/1 a Pometi 
/ITA/ D/2 

Po prvom kole bola nasadená na 58.mieste a o postup do 64-ky v neúplnej 128-ke sa 
stretla s Bonito /POR/.Po prvej tretine bol stav 4:7 v Evin neprospech ,nádej ešte 
žila.Po druhej tretine Portugalčanka zvýšila svoj náskok na 13:9 a viacmenej bolo 
rozhodnuté.V tretej tretine Eva nedokázala priebeh zápasu otočiť vo svoj prospech a 
prehrala 10/15.S Eviným výkonm som spokojná,no s umiestnením určite nie. 

 

 

 

 

 

 



Streda 2.3.2011 

7:00 hod. Raňajky / chlapci Lukáš Šteis,Daniel Kraus,Peter Kraus / 

Alex Farmer osobitne 

7:45 hod. Odchod do haly 

9:00 hod. Začiatok súťaže kord kadeti družstvá 

Počet účastníkov : 20 družstiev 

Naši chlapci boli nasadení ako posledné 20.-te družstvo,čo odrážalo realitu 
dosiahnutých výsledkov.O postup medzi najlepších 16 a možnosť šermovať zápasy o 
umiestnenie sme sa stretli s družstvom Ukrainy.Favorizovanej Ukraine sme boli 
vyrovnaným súperom.Ešte po 6-tom zápase bol stav vyrovnaný 17:17.Škoda 
predposledného zápasu,kedy Lukáš prehral svoje stretnutie možno trochu netakticky 
0:2,čo znamenalo stav pred posledným zápasom 21:24.Napriek enormnej snahe Alexa 
sa mu tento deficit nepodarilo otočiť a družstvo prehralo 33:35. 

Alex FARMER   +3 , Lukáš ŠTEIS   -1 , Daniel KRAUS   -4 

S výkonom nášho družstva v tomto zápase som spokojná s umiestnením nie.Družstvo 
podalo veľmi sympaticky bojovný výkon.Škoda len,že sme nedokázali zvíťaziť a 
prišli sme tak o zápasy v 16-ke najlepších. 

Chlapci po súťaži družstiev odcestovali domov. 

 

Štvrtok 3.3.2011 

8:00hod. Raňajky / dievčatá Eva Gabašová,Mária Lujza Gabašová,Katarína 
Hunčárová / 

8:45hod. Odchod do haly 

10:00-11:30hod. Tréning dievčat  /  rozklusanie,strečing,šermiarske nohy,modelovaný 
voľný šerm,ostrý assaut,strečing / 

 

Piatok 4.3.2011 

7:00hod.Raňajky / dievčatá Eva Gabašová,Mária Lujza Gabašová,Katarína 
Hunčárová / 

7:45hod. Odchod do haly 

9:00hod. Začiatok súťaže kord kadetky družstvá 

Počet účastníkov : 17 

Naše dievčatá boli podobne ako chlapci nasadené ako posledné 17-te družstvo a o 
postup medzi najlepších 16 sme sa stretli so Španielkami.Papierovo rovnako silné 
družstvo dávalo reánu šancu na postup.Zápas sa vyvíjal celkom sľubne.Ešte v strede 



zápasu sme viedli 25:22.Po predposlednom zápase bol stav 35:37 a nádej ešte stále 
žila,no Eva napriek tomu,že veľmi bojovala svoj zápas prehrala 1:8 a bolo 
dobojované a konečných 36:45 znamenl pre naše družstvo konečnú na týchto 
Majstrovstvách Európy. 

 

Záverom 

Výsledky dosiahnuté na týchto Majstrovstvách Európy našimi pretekármi mi otvorili 
oči a voviedli ma do skutočnej reality úrove v tejto vekovej kategórii.Napriek tomu 
,že som mala možnosť zúčastniť sa na niekoľkých podujatiach Európskeho 
pohára,musím priznať,že úroveň Majstrovstiev Európy je úplne inde.Väčšina našich 
pretekárov bola nováčikmi na veľkom podujatí,no tým vôbec nechcem osprevedlniť 
ich dosiahnuté výsledky.Toto je realita,toto je momentálny stav.Keby som mala 
možnosť vrátiť späť nomináciu na Majstrovstvá sveta so skúsenosťou z týchto 
Majstrovstiev Európy kadetov,určite by som bola za radikálnejší kľúč.Nie vždy totiž 
body dosiahnuté na jednotlivých pohárových súťažiach odrážajú skutočný stav a 
úroveň .Aby som bola konkrétnejšia,v korde kadetov by som poslala na Majstrovsvá 
sveta najlepšieho kordistu a najlepšiu kordistku Slovenského pohára. 

 

Poďakovanie 

Ďakujem všetkým,ktorí sa podieľali na príprave a relizácii našej účasti na 
Majstrovstvách Európy 2011 v Klagenfurte. 

 

 

 

 

Andrea Sasváriová  

  

                                                                                                                                           

 

 

 

Bratislava , 5.3.2011 

 

 

 




