
Správa vedúceho výpravy z MEKaJ 2014. 
Jeruzalem /Izrael/ 22.II.-02.III.2014 

 
 

Predkladá : Jozef NAGY 
 
Majstrovstvá Európy v šerme kadetov a kadetiek sa v roku 2014 konali v Jeruzaleme  (ISR) v dňoch    
23. februára - 4. marca 2014.  
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/ky, juniori/ky 
 Ing.Peter DROBNÝ                      - tréner pre kord kadeti/ky, juniori 
 Ing. Pavol BOTTAN          - tréner pre fleuret kadeti/ky                                         . 
 Kitti BITTEROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky splnený A limit 
 Rita PIRK /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky splnený A limit 
  
 Henrik EGYENES PÖRSÖK  /KŠ Šamorín/ - fleuret kadeti      splnený B limit 
  
 Michala CELLEROVÁ /STU Bratislava/ - fleuret juniorky splnený A limit 
 Kitti BITTEROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret juniorky splnený B limit 
  
 David VÉGH    /KŠ Šamorín/ - fleuret juniori  splnený A limit 
 Samuel BLANÁR /STU Bratislava/ - fleuret juniori splnený B limit 
 
 Janka NEMCOVÁ /BŠK Bratislava/ - kord kadetky  splnený B limit 
  
 Ján CIPÁR /BŠK Bratislava/ - kord kadeti  splnený A limit 
 Peter KULKA                       /BŠK Bratislava/ - kord kadeti  splnený B limit 
 Alexander DUDUC /BŠK Bratislava/ - kord kadeti  splnený B limit 
 Samuel MICHALÍK /AŠ Bratislava/ - kord kadeti  nesplnený limit 
  
 Ján CIPÁR /BŠK Bratislava/ - kord juniori  nesplnený limit 
  
 
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 priamo v športovej hale na vlastné náklady (kvôli finančnej situácii v SŠZ). Večere boli 
spoločné v hoteli v ktorom sme boli ubytovaný prostredníctvom švédskych stolov.  
Trénovať sa dalo v priamo na mieste konania súťaží v ľubovoľnom čase. 
 
Organizácia pretekov, rozhodovanie: 
Preteky prebiehali až na sobotu 01.III.2014 v športovej hale a v stane pri športovej hale (5 planší), kde 
sa nachádzalo 16 planší, až na súťaž v korde juniorov a vo fleurete junioriek, ktoré organizátori kvôli 
Sabathu (sviatok-sobota) organizovali v inom meste približne hodinu jazdy autobusom. Aj keď sa 
organizátori veľmi snažili, podmienky, ktoré dokázali vytvoriť v sobotu 1.III. neboli dôstojné 
Majstrovstiev Európy. V prvé dva dni viazla aj oficiálna doprava z hotela do haly. S akreditáciou sme 



nemali žiadne problémy. Pôvodný plánovaný harmonogram pretekov bol dodržiavaný. Každý deň 
o 16,00 hodine bol k dispozícii podrobný rozpis skupín na ďalší deň.  
Rozhodovanie na uvedených Majstrovstvách európy kadetov/tiek, juniorov/iek bolo značne kolísavé.  
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, patrili medzi priemerné. Výraznejší úspech dosiahla len fleuretistka Kitti 
BITTEROVÁ v kategórii kadetiek, ktorá sa prebojovali medzi najlepších 16 pretekárok.  
Do prvej tretiny štartového poľa sa okrem Kitti BITTEROVEJ nepodarilo prebojovať ani jednému 
pretekárovi, pretekárke. 
Do prvej polovice štartovného poľa sa prebojovala Michala Cellerová a tiež znovu Kitti Bitterová 
v kategórii fleuret juniorky a Samuel Michalík v korde kadetov. O jediné miesto za prvou polovicou 
štartovného poľa skončila Rita PIRK vo fleurete kadetiek. 
Z prvého kola síce postúpili, ale vo výsledkoch zaostali Ján Cipár v korde kadetov, Janka Nemcová 
v korde kadetiek , David Végh a Samuel Blanár vo fleurete juniorov. 
Sklamali Jan Cipár v korde juniorov, Peter KULKA a Alex DUDUC v korde kadetov a Henrik 
EGYENES PÖRSÖK vo fleurete kadetov, ktorí nepostúpili zo skupiny.  
 
Uvádzam podrobné výsledky: 
 
Fleuret kadeti: 69 pretekárov z 23 štátov. 
  1.m. ROGER Enguerand             FRA  
62.m. Henrik EGYENES PÖRSÖK KŠ Šamorín  v roku 2013 78.m. v roku 2012   nešt. 
 
Fleuret kadetky: 61 pretekárok z 19 štátov 
  1.m. SZYMCZAK Anna      POL 
11.m. BITTEROVÁ Kitti  KŠ Šamorín  v roku 2013 30.m.  v roku 2012  41.m.  
31.m. PIRK Rita   KŠ Šamorín  v roku 2013 49.m.  v roku 2012     nešt. 
  
Kord  kadeti: 86 pretekárov z 26 štátov  
  1.m. BRAUN Rico   GER 
40.m. MICHALÍK Samuel  AŠ Bratislava  v roku 2013 68.m.    v roku 2012    nešt. 
56.m. CIPÁR Ján   BŠK Bratislava v roku 2013  40.m.  v roku 2012     61.m. 
65.m. KULKA Peter   BŠK Bratislava v roku 2013   104.m.  v roku 2012     nešt. 
84.m. DUDUC Alex   BŠK Bratislava v roku 2013 neštar.   v roku 2012    nešt. 
 
Kord  kadetky: 80 pretekárok z 25 štátov  
  1.m. KHLYSTUNOVA Lizaveta BLR 
47.m. NEMCOVÁ Janka  BŠK Bratislava v roku 2013 65.m.    v roku 2012     nešt. 
         
Kord kadeti družstvá: 19 družstiev 
1.m. Izrael 
16.m. Slovensko (J.Cipár, P. Kulka, A.Duduc, S. Michalík)     v roku 2013  nešt.   v roku 2012   17.m.
  
 
Fleuret juniori: 70 pretekárov z 23 štátov. 
  1.m. CHOUPENITCH Alexander    CZE  
50.m. VÉGH David    KŠ Šamorín   v roku 2013 34.m.  v roku 2012  44.m. 
52.m. BLANÁR Samuel  STU Bratislava v roku 2013  71.m.  v roku 2012    35.m.
   
Fleuret juniorky: 54 pretekárok zo 20 štátov 
  1.m. TRIPAPINA Svetlana  RUS 
23.m. CELLEROVA Michala  STU Bl  v roku 2013 34.m.  v roku 2012 20.m.    
26.m. BITTEROVÁ Kitti  KŠ Šamorín  v roku 2013 nešt.      v roku 2012    32.m. 



 
Kord  juniori: 89 pretekárov z 29 štátov  
  1.m. FREILICH Yuval Shalom        ISR 
70.m. CIPÁR Ján             BŠK Bratislava v roku 2013 neštartoval     
 
 
Na Majstrovstvách Európy v šerme kadetov a juniorov 2014 v Jeruzaleme štartovalo menej pretekárov 
a pretekárok ako rok predtým v Budapesti. Chýbali len šermiarsky slabšie krajiny. K postupu bolo 
potrebné porážať minimálne rovnocenných ak nie silnejších súperov.  
 
 
Záverom by som sa chcel poďakovať pretekárom, trénerom aj funkcionárom, ktorí svojou prácou 
prispeli k príprave pretekárov na uvedený vrchol sezóny. 
 
 
 
V Šamoríne 06.III.2014                                                         Jozef NAGY 
                                Vedúci výpravy 


