
Správa z MEKaJ v Plovdive 27.2-7.3.2017 

 

V dňoch 27.2.-7.3.2017 sme sa zúčastnili MEKaJ v Plovdive /BUL/. 

Odchod: 27.2.2017  o 15:15hod. z letiska vo Viedni 

Návrat: 7.3.2017 o 13:30hod. na Letisko vo Viedni 

Zloženie výpravy pri ceste tam: Andrea Sasváriová, Karolína Belás, Michal Rečlo, 
Matej Zentko, Regina Bursová a Sonja Rošková 

Transfer na letisko do Viedne bol zabezpečený autobusom Regiojet. Transfer zo Sofie 
do Plovdivu bol zabezpečený autobusom prostredníctvom usporiadateľa. 

Cesta späť bola rozdelená na dve časti: 

1.časť odletela po skončení súťaže kadetov-kordistov  dňa 3.3.2017 v zložení: Karolína 
Belás, Michal Rečlo, Matej Zentko, Regina Bursová a Sonja Rošková. 

2.časťodletala po skončení súťaže juniorov-kordistov a junioriek fleuretistiek dňa 
7.3.2017 v zložení Tatiana Drobná, Andrea Sasváriová, Jozef Nagy, Vladimír Cipár, 
Ján Cipár, David Králik, Viktória Králiková, Veronika Králiková, Kitty Bitterová, 
Henrik Egyenes Pörsök a Martin Gvoth 

Transfer z Plovdivu do Sofie bol zabezpečený prostredníctvom usporiadateľa. Transfer 
z letiska vo Viedni do Bratislavy bol zabezpečeny čiastočne autobusom a čiastočne 
individuálne autami 

Cesta tam aj späť prebehla bez akýchkolvek ťažkostí    

Po príchode do Plovdivu sme sa ubytovali v hoteli Grand hotel Plovdiv. Hotel bol na 
pešiu dostupnoť do haly, kde sa súťaž konala, takže na druhý deň v utorok 28.2.2017 
sme po raňajkách absolvovali kontrolu zbraní a poobede od 13:00-14:30 sme si  
chlapci aj dievčatá spoločne  zatrénovali a zaškolovali. 

1.3.2017 štartovalo v súťaži kadeti-kord 110 pretekárov, 84 šermiarov postupovalo do 
eliminácie 

Matej Zentko, pl.č. 13 

Matej mal 7-člennú skupinu a po nesmelom začiatku, kedy prvý zápas prehral s 
Fischer /GER/ D1/5, nasledoval duel s Taliolis /CYP/. Matej pracoval dôraznejšie v 
koncovkách svojich akcií, no veľká škoda, že tento zápas prehral D4/5, pretože sa 
ukázalo, že práve tento mohol byť kľúčovým z hľadiska z jeho potencionálneho 
postupu. Nasledovali dve víťazstvá s Darquenne V5/4 a Jeppsen /DEN/ V5/2. Hlavne 
druhý víťazný zápas bol veľmi dobrý z hladiska taktiky. Žiaľ v posledných dvoch 
zápasoch nestačil na Paul /GBR/ D1/5 a favoritom skupiny Balzano /ITA/ 1/5. Žiaľ 
dve víťazstvá na postup zo skupiny nestačili a Matej ostal tretí pod čiarou. 

Konečné umiestnenie 87.miesto 

 



Michal Rečlo, pl.č. 5 

Miško vstúpil do turnaja veľmi dobre, potvrdil úlohu papierového favorita a Minchev 
/BUL/, ktorého porazil presvedčivo V5/2. Ďalší zápas znamenal zbytočnú prehru s 
Kozhin /UKR/ D4/5, s ktorým viedol už 4:2. Nasledoval znovu dobrý výkon v podobe 
víťazstva nad Calderon /ESP/ V5/3 a vzápätí zbytočná prehra s Nikolič /SRB/ D2/5, 
ktorý bol síce nepríjemným, no určite nie neporaziteľným súperom. Ďalší zápas po 
technicky veľmi dobre zvládnutom dueli znamenal tretie víťazstvo s Osičkom /CZE/ 
V5/2. Posledný súper v skupine bol zároveň jednoznačným favoritom celej skupiny a 
ako sa neskôr ukázalo aj celého turnaja, nakoľko Di Veroli, s ktorým Miško prehral 
D1/5 vyhral neskôr celý turnaj a stal sa Majstrom Európy. S troma víťazstvami 
postúpil Miško na 55.mieste do eliminácie, kde sa stretol s Osičkom /CZE/ o postup do 
64-ky. Zápas mal od začiatku veľmi rýchly, žiaľ nepriaznivý priebeh pre Miška a po 
1.tretine prehraval 2:8. Vysoký rozdiel v skóre sa ukázal ako rozhodujúci a aj keď sa 
ešte  Miško veľmi snažil rozdiel v skóre dobehnúť a zápas otočiť, skúsený Osička mu 
to nedovolil a Miško zápas prehral D9/15  

Konečné umiestnenie 67.miesto 

Poobede, keď chlapci došermovali si dievčatá ľahko zatrénovali v podobe rozcvičky a 
školy. 

2.3.2017 štartovalo v súťaži kadetiek-kord 96 pretekárok, 74 šermiarok postupovalo do 
eliminácie 

Sonja Rošková, pl.č. 3 

Sonja nastúpila na svoj prvý zápas s Hecht /ISR/ zbytočne zakríknuto, všetky svoje 
akcie začínala zo zlej vzdialenosti a prehrala D2/5. V ďalšom od začiatku lepšie 
pracovala na nohách, tvorila akcie a aj keď zápas prehrala s Wan Eldik D4/5, zalúži si 
zaň pochvalu.Ďalší s Komissarova /EST/ bol trochu nešťasný pre Soňu, ktorá viedla 
4:3, no nakoniec prehrala D4/5. Nasledovali dve určite silnejšie súperky Leonte /ROM/ 
a Lauvray /FRA/, ktorým Sonja aj keď po dobrom výkone, predsa len podľahla zhodne 
D3/5. Bolo dobré, že sa napriek nepriaznivo sa vyvíjajúcemu priebehu turnaja dokázala 
zmobilizovať a v prestížnom zápase zabojovala o víťazstvo s Fogde /FIN/, ktorý 
skončil V5/4. Zo skupiny sa Sonji postúpiť nepodarilo. 

Konečné umiestnenie 80.miesto 

Regina Bursová, pl.č. 7 

Regina vstúpila do súťaže veľmi neisto a s Hristova /BUL/ síce vyhrala V5/2, ale bolo 
z nej cítiť prílišnú nervozitu  a zodpovednosť dosiahnuť čo najlepší výsledok. Druhý 
zápas proti sebavedomej Traditi /ITA/ bol dobre takticky odšermovaný a tesne pred 
koncom uplynutia času bol stav  nerozhodný 2:2. Následne sa talianke podarilo dať 
zásah útokom, na čo Regina zareagovala riskantným flešom pár sekúnd pred koncom. 
Myšlienka bola dobrá, za tú si Regina zaslúži pochvalu, len realizácia bola z diaľky a 
zápas skončil D2/4. V ďalšom zápase nastúpila s Malvik /NOR/, s ktorou prehrala 
D3/5. Kritickým bol nasledujúci duel so Zelentsova /UKR/, ktorý Regina prehrala 
veľmi rýchlo D2/5 a od tohoto momentu si už vôbec neverila. Posledné  dva zápasy so 
Skoblov /EST/ a Gnam /HUN/ prehrala D2/5 resp. D3/5. Do eliminácie nepostúpila.    

Konečné umiestnenie 84.miesto  



Dňa 4.3.2017 docestoval do dejiska MEKaJ v Plovdive na súťaž juniorov Janko Cipár. 
Po príchode sme absolvovali kontrolu zbraní, ktorá prebehla bez ťažkosti, na druhý 
deň 5.3.2017 poobede  krátky tréning v podobe strečingu a krátkych nôh. 

6.3.2017 štartovalo v súťaži juniorov-kord 107 pretekárov, 84 šermiarov postupovalo 
do eliminácie. 

Ján Cipár, pl.č. 13 

Janko mal šesťčlennú skupinu a na prvý zápas nastúpil s favoritom skupiny 
Buzzachino /ITA/. Na začiatku dostal trochu zbytočný zásah na ruku, no napriek 
silnému súperovi a nepriaznivému začiatku sa dokázal skoncentrovať a dôležitý zápas 
z hľadiska vstupu do súťaže priviezť do víťazného konca V5/4. V druhom zápase 
nastúpil proti ešte silnejšiemu súperovi Jakubovi Jurkovi. Zápas Janko síce prehral 
D4/5, no ako sa neskôr ukázalo prehral najtesnejším rozdielom s budúcim majstrom 
Európy. Nasledovala prehra s výborne šermujúcim Derksen /NED/ D2/5, kedy dostal 
tak ako v prvom zápase zbytočný prvý veľmi rýchly zásah na ruku, následne 
nepozornosť, zlá vzdialenosť, nepripravené akcie a ich nepresné ukončenie spôsobili 
veľmi rýchlu prehru. Nasledoval kontrolovaný zápas so Slater /IRL/ a víťazstvom V5/1 
dal jasne najavo, kto bol lepším na planši. Škoda posledného zápasu s Mattson /SWE/, 
ktorý prehral D4/5. S dvoma víťazstvami Janko postúpil na 66.mieste do eliminácie a o 
postup do 64-ky sa stretol s Rykunou /BLR/. Po vyrovnanom začiatku zápasu a prvej 
prestávke začal plniť taktické pokyny a zbytočne sa neponáhľal do útokov, na ktoré sa 
jeho super dokázal v prvej časti pripraviť, no začal lákať súpera do jeho útokov, ktoré 
uspešne kryl a ripostoval, a súperovi skórovo utiekol úplne jasným spôsobom. Výhra 
V15/8 bola jednoznačným výsledkom. O 32-ku sa stretol s tretím nasadeným 
mohutným Pizenberg /ISR/, s ktorým prehral vo veľmi rýchlom zápase D6/15. 

Konečné umiestnenie 59.miesto 

 

Záverom ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali organizačne na tejto reprezentačnej 
akcii.  

 

 

 

Zapísala:  Andrea Sasváriová, zastupujúci reprezentačný tréner pre kord  

 

 

 

 

Bratislava  12.3.2017 

 


