
Správa vedúceho výpravy z MEKaJ 2016. 
Nový Sad /Srbsko/ 28.II.-08.III.2016 

 
 

Predkladá : Jozef NAGY 
 
Majstrovstvá Európy v šerme kadetov a kadetiek sa v roku 2016 konali v Novom Sade  (SRB) v dňoch    
29. februára - 8. marca 2016.  
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 
 David KRÁLIK  - osobný tréner  fleuret kadetky, juniorky 
 Ing.Peter DROBNÝ                      - tréner pre kord kadeti, juniori 
 Ľudo LUBY   – osobný tréner kord 
 Tibor ŠAFARIK   – osobný tréner kord 
 Petr FRANTA   – osobný tréner kord 
 Andrea ŠAŠVÁRIOVÁ  - osobná trénerka kord 
                  Štefan CIPÁR   – osobný tréner kord 
 Ing. Pavol BOTTAN          - tréner pre kord juniori/ky                                         . 
 Viktória KRÁLIKOVÁ /STU Bratislava/- fleuret kadetky splnený A limit 
 Karolína CSÉFALVAYOVÁ  /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky   8 bodov do EPK 
 Kitti NAGYOVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky 10 bodov do EPK 
 Jázmin UDVARDI /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky jed.   11 bodov do EPK 
 Veronika KRÁLIKOVÁ /STU Bratislava/ - fleuret kadetky dr.      4 body do EPK 
  
 Henrik EGYENES PÖRSÖK   /KŠ Šamorín/ - fleuret kadeti      splnený A limit 
  
 Kitti BITTEROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret juniorky splnený A limit 
 Rita PIRK /KŠ Šamorín/ - fleuret juniorky 6 bodov do SPJ 
 Viktória KRÁLIKOVÁ /STU Bratislava/- fleuret juniorky 8 bodov do SPJ 
 Henrik EGYENES PÖRSÖK /KŠ Šamorín/ - fleuret juniori 4 body do SPJ 
 
 Adam DRENČÁK /KŠK Košice/ - kod kadeti          5 bodov do EPK 
 Lukas JOHANIDES /BŠK Bratislava/ - kord kadeti    4 body do EPK 
  
                  Alex DUDUC /BŠK Bratislava/- kod juniori       6 bodov do SPJ 
 Samuel STOLÁR /AŠ Bratislava/   - kord juniori    4 body do SPJ 
                  Martin REČLO /AŠ Bratislava/   - kod juniori       3 body do SPJ 
 Lukas JOHANIDES /BŠK Bratislava/ - kord juniori    3 body do SPJ 
 
                  Klára REČLOVÁ / AŠ Bratislava / - kod juniorky          1 bod do SPJ 
  
 
Organizácia cesty : 
Odchody jednotlivých pretekárov a pretekárok zaisťovali zodpovední tréneri zbraní prostredníctvom 
klubov, respektíve rodičov. 
 
 
Ubytovanie, strava, tréningové možnosti: 
Ubytovanie bolo zaistené v oficiálnom hotely. Kontrolu zbraní sme absolvovali bez väčších problémov. 
Raňajky ako aj večera boli v cene ubytovania, boli žiaľ často nevyhovujúce. Obedy, si pretekári 
zabezpečovali priamo v športovej hale, alebo v okolitých reštauráciách. 
Trénovať sa dalo v priamo na mieste konania súťaží v ľubovoľnom čase. 



 
Organizácia pretekov, rozhodovanie: 
Preteky prebiehali v športovej hale a v prilahlej telocvični. Podmienky boli vyhovujúce. Dopravu sme 
si zaisťovali pomocou vlastných osobných automobilov a pomocou Mikrobusu Klubu šermu Šamorín. 
S akreditáciou sme nemali žiadne problémy. Pôvodný plánovaný harmonogram pretekov bol 
dodržiavaný. Každý deň včas bol k dispozícii podrobný rozpis skupín na ďalší deň.  
Rozhodovanie na uvedených Majstrovstvách európy kadetov/tiek, juniorov/iek patrilo tiež medzi lepší 
priemer. Nevyhovujúci však boli niektorí z rozhodcov (Egypťanka), ktorí na Majstrovstvách robili 
skúšky.  Kvalita rozhodovania sa za posledné roky sústavne zlepšuje aj keď sa ešte vždy nájdu aj 
výnimky. 
 
Dosiahnuté výsledky : Výraznejší úspech na MEKaJ nedosiahol žiadny pretekár, pretekárka.  
Do prvej tretiny štartového poľa sa prebojoval len Henrik EGYENES PÖRSÖK v kategórii fleuret 
kadeti, tu však prehral s neskorším bronzovým medajlistom Rusom MIELNIKOVOM. 
Do prvej polovice štartovného poľa sa prebojovala: Viktória KRÁLIKOVÁ v kategórii fleuret kadetky. 
Z prvého kola síce postúpili, ale vo výsledkoch zaostali Karolína CSÉFALVAYOVÁ a Kitti 
NAGYOVÁ v kategórii fleuret kadetky, Henrik EGYENES PÖRSÖK v kategórii fleuret juniori, 
Viktória KRÁLIKOVÁ, Rita PIRKOVÁ a  Kitti BITTEROVÁ vo fleurete junioriek, Samuel STOLÁR 
v kategórii kord juniori a Klára REČLOVÁ v korde junioriek, ktorá jediná spomedzi uvedených 
pretekárov a pretekárok vyhrala prvý eliminačný zápas. 
Z kola nepostúpily: Jázmin UDVARDI vo fleurete kadetiek (mladá pretekárka, ktorá v tejto kategórii 
štartovala len prvý krát a ešte sa v tejto kategórii len udomácňuje). Lukáš JOHANIDES a Adam 
DRENČÁK (tiež štartoval na MEK len prvý krát) v korde kadetov a Lukáš JOHANIDES, Alex 
DUDUC, Martin REČLO v kategórii kord juniori. 
 
Uvádzam podrobné výsledky: 
 
Fleuret kadeti: 99 pretekárov z 29 štátov. 
  1.m. BORODACHEV Kiril             RUS  
23.m. Henrik EGYENES PÖRSÖK KŠ Šamorín  v roku 2015 39.m. v roku 2014  62.m. 
 

Fleuret kadetky: 88 pretekárok z 28 štátov 
  1.m. ROSSINI Serena  ITA 
33.m. KRÁLIKOVÁ Viktória STU Bratislava v roku 2015 33.m. v roku 2014      nešt. 
47.m. CSÉFALVAYOVÁ Karolína KŠ Šamorín  v roku 2015 55.m. v roku 2014      nešt.  
66.m. NAGYOVÁ Kitti  KŠ Šamorín  v roku 2015  66.m. v roku 2014  nešt. 
74.m. UDVARDI Jázmin  KŠ Šamorín  v roku 2015     nešt.    v roku 2014      nešt.   
  
Fleuret kadetky družstvá: 17 družstiev 
  1.m. Rusko 
12.m. Slovensko (Kraliková V, Králiková V, Cséfalvayová, Nagyová) v rokoch 2015 a 2014 
neštartovalo družstvo 
 
Kord  kadeti: 110 pretekárov z 34 štátov  
  1.m. GALPER Stanilav  ISR 
94.m. JOHANIDES Lukáš  BŠK Bratislava v roku 2015 84.m.  v roku 2014    nešt. 
97.m. DRENČÁK Adam  KŠK Košice  v roku 2014  neštar.  v roku 2013    nešt.      
 

 
 
Fleuret juniori: 92 pretekárov z 29 štátov. 
  1.m. CHASTANET Maximilien FRA 
69.m. EGYENES PÖRSÖK Henrik KŠ Šamorín  v roku 2015 75.m.  v roku 2014  nešt. 
   



Fleuret juniorky: 72 pretekárok zo 24 štátov 
  1.m. CIPRESSA Erica  ITA 
43.m. KRÁLIKOVÁ Viktória STU Bratislava v roku 2015 41.m.  v roku 2014  nešt.    
45.m. BITTEROVÁ Kitti  KŠ Šamorín  v roku 2015 45.m.    v roku 2014    26.m. 
46.m. PIRK Rita   KŠ Šamorín  v roku 2015 39.m.    v roku 2014    nešt. 
 
Kord  juniori: 110 pretekárov z 33 štátov  
  1.m. SIKLÓSI Gergely   HUN 
81.m. STOLÁR Samuel            AŠ Bratislava  v roku 2015 nešt v roku 2014    nešt. 
88.m. JOHANIDES Lukáš  BŠK Bratislava v roku 2015  nešt. v roku 2014   nešt. 
93.m. DUDUC Alex   BŠK Bratislava v roku 2015 95.m. v roku 2014    nešt. 
100.m. REČLO Martin  AŠ Bratislava  v roku 2015     nešt. v roku 2014   nešt. 
 
Kord  juniorky: 90 pretekárok z 27 štátov  
  1.m. STAHLBERG Nadine   GER 
62.m. REČLOVÁ Klára  AŠ Bratislava  v roku 2015 nešt. v roku 2014    nešt. 
 
Kord kadeti družstvá: 23 družstiev 
1.m. Maďarsko 
20.m. Slovensko (M.Rečlo, S.Stolár, L.Johanides, A. Duduc)  v roku 2015  nešt.  v roku 2014    16.m. 
 
 
 
Na Majstrovstvách Európy v šerme kadetov a juniorov 2016 v Novom Sade štartovalo podstatne viac 
pretekárov a pretekárok v každej zbrani ako rok predtým v Maribore. 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 22.III.2016                                                         Jozef NAGY 
                                Vedúci výpravy 


