
Správa vedúceho výpravy z MEKaJ 2012. 
Poreč /Chorvátsko/ 29.II.-6.III.2012 

 
 

Predkladá : Jozef NAGY 
 
Majstrovstvá Európy v šerme kadetov a kadetiek sa v roku 2012 konali v Chorvátsku  (Poreč) v dňoch    
1. -8. marca 2012.  
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 
 Ing.Peter DROBNÝ                      - tréner pre kord kadetov a kadetiek 
 Tamás HORONY                          - tréner pre fleuret kadetov 
 Ing. Pavol BOTTAN          - tréner pre fleuret kadetov                                         . 
 David VÉGH    /KŠ Šamorín/ - fleuret kadeti  na vl. náklady 
 David ŠIMKOVIČ    /KŠ Šamorín/ - fleuret kadeti      na vl. náklady 
 David POKORNÝ /KŠ Šamorín/ - fleuret kadeti  na vl. náklady 
 Ján GALAN /STU Bratislava/ - fleuret kadeti  na vl. náklady 
 Lukáš ŠTEIS                       /BŠK Bratislava/ - kord kadeti  na vl. náklady 
 Pavel VENCOVSKÝ /UK Bratislava/ - kord kadeti  na vl. náklady 
 Ján CIPÁR /BŠK Bratislava/ - kord kadeti  na vl. náklady 
 Kitti BITTEROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky na vl. náklady 
 Anikó HERBERGER /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky na vl. náklady 
 Katarína HUNČÁROVÁ /KŠ Snina/  - kord kadetky  na vl. náklady  
  
                  David VÉGH    /KŠ Šamorín/ - fleuret juniori  na vl. náklady 
 Samuel BLANÁR /STU Bratislava/ - fleuret juniori na vl. náklady 
 Alexander FARMER /BŠK Bratislava/ - kord juniori   na vl. náklady 
 Michala CELLEROVÁ /STU Bratislava/ - fleuret juniorky na vl. náklady 
 Kitti BITTEROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret juniorky na vl. náklady 
 Katarína HUNČÁROVÁ /KŠ Snina/  - kord juniorky na vl. náklady 
 
 
Organizácia cesty : 
Odchody jednotlivých pretekárov a pretekárok zaisťovali zodpovední tréneri zbraní prostredníctvom 
klubov, respektíve rodičov. 
 
 
Ubytovanie, strava, tréningové možnosti: 
Ubytovanie bolo zaistené v oficiálnom štvorhviezdičkovom hoteli. Kontrolu zbraní sme absolvovali 
bez väčších problémov. Raňajky boli v cene ubytovania, boli primerane bohaté. Obedy, si pretekári 
zabezpečovali v okolitých reštauráciách na vlastné náklady (kvôli finančnej situácii v SŠZ). Večere boli 
spoločné v hoteli v ktorom sme boli ubytovaný prostredníctvom švédskych stolov. Raňajky a aj večera 
bola veľmi chutná v dostatočnom množstve, každý si mohol vybrať podľa chuti.   
Trénovať sa dalo v tréningovej hale cca 5 minút peši od hotela alebo priamo na mieste konania súťaží 
v ľubovoľnom čase. 
 
Organizácia pretekov, rozhodovanie: 
Preteky prebiehali v peknej a aj veľkej športovej hale, až na súťaž vo fleurete kadetiek, kde sa prvé 
kolo šermovalo aj v tréningovej hale, ktorá bola asi 15 minút autom. Žiaľ toto organizátori nezvládli, 
ale počas ostatných zbraní už natiahli dve ďalšie planše do hlavnej haly, takže ostatné zbrane už 
nemuseli odísť do tréningovej haly. 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. 
Kvalita rozhodovania sa za posledné roky sústavne zlepšuje aj keď sa ešte vždy nájdu aj výnimky. 
 
Dosiahnuté výsledky : Tohtoročné Majstrovstvá európy kadetov a juniorov, čo sa výsledkov našich 
pretekárov týka, patril medzi priemerné. Výraznejší úspech dosiahli kordista Lukáš Šteis a kordistka 
Katarína HUNČÁROVÁ v kategórii kadetov, kde sa zhodne prebojovali medzi najlepších 16 
pretekárov/ok. Vo výsledkoch zaostali fleuretisti D. Végh, Kitti Bitterová a Anikó Herberger 
v kategórii kadetov ako aj kordista Alex Farmer u juniorov.  Do prvej tretiny štartovného poľa sa 
prebojovali Lukáš ŠTEIS a Katarína HUNČÁROVÁ, v prvej polovici štartovného poľa skončili aj 
Michala CELLEROVÁ a Alex FARMER.  Ján GALAN, Pavel VENCOVSKÝ a Kitti BITTEROVÁ (u 
junioriek) postúpily z prvého kola a končili tresne za prvou polovicou pretekárov, ich výsledky sú 
prijatelné. Súťaž naprosto nevyšla Aniko HERBERGEROVEJ, ktorá ako poslednoročná kadetka 
s dostatkom skúseností nepostúpila zo základnej skupiny. Slabo skončili aj David POKORNÝ a Marcel 
FABIÁN, ktorých úloha bola aspoň postúpiť z prvého kola.  
 
Uvádzam podrobné výsledky: 
 
Fleuret kadeti: 83 pretekárov z 25 štátov. 
  1.m. INGARGIOLA Francesco        ITA  
45.m. GALAN Ján   STU Bratislava v roku 2011   neštartoval 
50.m. VÉGH David    KŠ Šamorín   v roku 2011 51. m. v roku 2010 76.m. 
56.m. ŠIMKOVIČ Vendelín  KŠ Šamorín  v roku 2011 67.m. v roku 2010   nešt. 
80.m. POKORNÝ David  KŠ Šamorín 
 
Fleuret kadetky: 68 pretekárok zo 26 štátov 
  1.m. SAMSONOVA Kristina     RUS 
41.m. BITTEROVÁ Kitti  KŠ Šamorín  v roku 2011 55.m.  v roku 2010    nešt.  
56.m. HERBERGER Anikó  KŠ Šamorín  v roku 2011 36.m. v roku 2010     nešt. 
  
Kord  kadeti: 105 pretekárov z 34 štátov  
  1.m. KARYUCHENKO Evgeniy UKR 
14.m. ŠTEIS Lukáš   BŠK Bl  v roku 2011 46.m. v roku 2010    nešt. 
59.m. VENCOVSKÝ Pavel  UK Bratislava  v roku 2011 neštartoval  
61.m. CIPÁR Ján   BŠK Bratislava v roku 2011  neštartoval       
91.m. FABIÁN Marcel  KŠ Zvolen   v roku 2011 neštartoval 
 
Kord  kadetky: 89 pretekárok z 26 štátov  
  1.m. BOHUS Réka    HUN 
14.m. HUNČÁROVÁ Katarína KŠ Snina  v roku 2011 80.m. v roku 2010    nešt. 
 

Fleuret kadeti družstvá: 18 družstiev 
1.m. Francúzsko 
17.m. Slovensko (J.Galan, D. Végh, V. Šimkovič, D.Pokorný) v roku 2011  10.miesto
         
Kord kadeti družstvá: 21 družstiev 
1.m. Izrael 
17.m. Slovensko (L. Šteis, P.Vencovský, J. Cipár, M.Fabián)      v roku 2011   20. miesto 
 
 
 
 
 



Fleuret juniori: 64 pretekárov z 23 štátov. 
  1.m. LICHAGIN Kiril             RUS  
35.m. BLANÁR Samuel  STU Bratislava v roku 2010   neštartoval 
44.m. VÉGH David    KŠ Šamorín   v roku 2010  neštartoval 
 
Fleuret juniorky: 53 pretekárok zo 20 štátov 
  1.m. VOLPI Alice    ITA 
20.m. CELLEROVA Michala  STU Bl  v roku 2010   22. miesto 
32.m. BITTEROVÁ Kitti  KŠ Šamorín  v roku 2010                 neštartovala       
 
Kord  juniori: 92 pretekárov z 30 štátov  
  1.m. VON DER OSTEN Frederik    DEN 
38.m. FARMER Alexander  BŠK Bratislava v roku 2010  50.miesto       
l 
Kord  juniorky: 79 pretekárok z 28 štátov  
  1.m. REMBILauren    FRA 
26.m. HUNČÁROVÁ Katarína KŠ Snina  v roku 2010  neštartovala 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Majstrovstvách Európy v šerme kadetov a juniorov 2012 v Poreči štartovalo menej pretekárov 
a pretekárok ako rok predtým v Klagenfurte. Chýbali len šermiarsky slabšie krajiny. K postupu bolo 
potrebné porážať minimálne rovnocenných ak nie silnejších súperov.  
 
V kategórii kadetov veľmi pekne zašermovali Lukáš ŠTEIS a Katarína HUNČÁROVÁ ich postup 
medzi 16 najlepších je úspechom. Sklamali David VÉGH a aj mladá Kitti BITTEROVÁ, ktorá síce 
bola na MEK ako prvoročná kadetka, ale jej výsledky z Európskych pohárov ju jej určovali výrazne 
lepšie umiestnenie aké nakoniec vybojovala. 
V kategórii juniorov je umiestnenie Kataríny HUNČÁROVEJ a aj Kitti bITTEROVEJ (postup do 32. 
člennej eliminácie) dobrým výsledkom. Viac som očakával od Michali CELLEROVEJ a Alexa 
FARMERA. 
 
Záverom by som sa chcel poďakovať pretekárom, trénerom aj funkcionárom, ktorí svojou prácou 
prispeli k príprave pretekárov na uvedený vrchol kadetskej sezóny. 
 
 
 
V Šamoríne 26.III.2012                                                         Jozef NAGY 
                                Vedúci výpravy 


