
Správa o účasti na Majstrovstvách Európy kadetov a juniorov 2018 v šerme 

fleuretom . 
Sochi /RUS/ 28.II.-07.III.2018 

 
Predkladá: Jozef NAGY – zodpovedný tréner zbrane 
 
V dňoch 2. marca  až 8. marca 2018 sa v Sochi /RUS/ konali Majstrovstvá Európy kadetov a juniorov 
v šerme. Slovensko na tomto významnom podujatí v šerme fleuretom reprezentovali: 
 
 Jázmin UDVARDI /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky 27 bodov do EPK  
 Gaia CANTUCCI /STU Bratislava/ - fleuret kadetky 19 bodov do EPK  
 Veronika KRÁLIKOVÁ /STU Bratislava/ - fleuret kadetky 18 bodov do EPK  
  
 Leopold KUCHTA /KŠ Šamorín/ - fleuret kadeti     9 bodov do EPK – B limit 
                               
 ako tréner bol Slovenským Šermiarskym Zväzom nominovaný Jozef NAGY a David KRÁLIK. 
 
Fleuret kadetky-juniorky: 
Ciele: 

Dlhodobé : v rokoch 2015-2019 aspoň jedno osemfinálové umiestnenie na MEK-J. 
Dielčie ciele : v sezóne 2017-18 1 x umiestnenie do 32 miesta na MEK, 1 x umiestnenie do 32 miesta na 
MSK, 1 x umiestnenie do 64 na MSJ.. 
           

sezóna 2014-2015  účasť pretekárok (3-4) na MEK – umiestnenie 1 x 16. miesta - nesplnené 

          (V. Králiková          33. m.) 
          (K. Cséfalvayová    55. m.) 
          (R. Pirková           56.m.) 
sezóna 2014-2015  účasť pretekárok (2-3) na MEJ – umiestnenie 1 x 32. miesta - nesplnené 

          (R. Pirková              39. m.) 
          (V. Králiková          41. m.) 
          (K. Bitterová            45. m.)  
 

sezóna 2015-2016  účasť pretekárok (3-4) na MEK – umiestnenie 1 x 16. miesta - nesplnené 

          (V. Králiková          33. m.) 
          (K. Cséfalvayová    47. m.) 
          (K. Nagyová           66.m.) 
          (J. Udvardi           74.m.) 
sezóna 2015-2016  účasť pretekárok (2-3) na MEJ – umiestnenie 1 x 16. miesta - nesplnené 

          (V. Králiková          43. m.) 
          (K. Bitterová            45. m.) 
          (R. Pirková           46.m.) 
 

sezóna 2016-2017  účasť pretekárok (3-4) na MEK – umiestnenie 1 x 32. miesta - nesplnené 

          (B. Bodová              67. m.) 
          (J. Udvardi              80. m.) 
           
sezóna 2016-2017  účasť pretekárok (2-3) na MEJ – umiestnenie 1 x 16. miesta - nesplnené 

          (V. Králiková          24. m.) 
          (K. Bitterová            27. m.) 
          (Ve. Králiková         54.m.) 



 
sezóna 2017-2018  účasť pretekárok (3-4) na MEK – umiestnenie 1 x 32. miesta –  splnené 

          (G. Cantucci            22. m.) 

          (J. Udvardi              40. m.) 

          (V. Králiková          41. m.) 

          (l.Kuchta                  51.m.) 

          (družstvo kadetky    6.m.)  

 
 
 
Príprava na MEKaJ pre fleuret kadetky, juniorky prebiehala na základe plánu prípravy na sezónu 

2017-18 formou : 

- začiatok sezóny 01.augusta 2017 
- tréningy v KŠ Šamorín ( 4 až 10 tréningových  fáz za týždeň podľa tréningového plánu) 
- sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu + šerm v Polanica Zdroj  (01.VIII.-14.VIII. 2017) 
- STU - sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu + šerm v Polanica Zdroj  (7 dní) 
- tréningy zamerané na všeobecnú a špeciálnu kondíciu (16.VIII.-04.IX.2017) 
- spoločné sústredenie s pretekárkami a pretekármi Satu Mare (21.VIII.-27.VIII.2017) 
- reprezentačné zrazy od 05. septembra každý utorok od 18,00 do 21,00 hodiny v KŠ Šamorín, AŠ 

Bratislava  
- Spoločné sústredenie z reprezentačnými družstvami AUT, BLR, CZE, ROU v Šamoríne (6-9.XI.17) 
- prípravné turnaje / Turnaje Európskeho pohára kadetiek – Budapest, Manchester, Šamorín, 

Tauberbischofsheim, Mődling,  Poznaň, Satu Mare, Roma 
                      / Turnaje Svetového pohára junioriek – Timisoara,  Mödling, Bochum, Zagreb, Udine/ 

- rehabilitácia, relaxácia /stretching, sauna, masáž/ 
 
V kategórii kadetiek sme v tejto sezóne disponovali vekovo rozdielnymi pretekárkami (ročníky 2001-až 
2003), ktoré ale boli výkonnostne na veľmi podobnej úrovni. Najstaršie z kadetiek boli: Veronika 
KRÁLIKOVÁ, Jázmin UDVARDI a Gaia CANTUCCI (všetky ročník 2001), najskúsenejšou z nich bola 
jednoznačne Veronika. Nakoniec uvedené trio bez väčších problémov splnilo A limit, pričom Jázmin 
dosiahla na EPK v Manchestri vynikajúce druhé miesto a Gaia pridala tiež v Manchestri pekné 8. miesto. 
Finálové umiestnenie sa skoro podarilo zopakovať Jázmin v Satu Mare, kde skončila na 11. mieste a len 
o miesto za ňou skončila Veronika. Vekovo a aj skúsenosťami nasledovala Vivien BARTALOVÁ tiež 
ročník 2001, ktorá síce oproti predošlému roku urobila značný progres ale na kvalifikáciu to nestačilo.  Z o 
rok rok mladších pretekárok sa Boglárke BUDAY vďaka príkladnému tréningu do konca októbra 2017 
podarilo splniť B-limit (nutnú požiadavku trénera), ale vzhľadom k tomu, že od novembra v tréningu 
poľavila nechcela školovať som ju na Majstrovstvá Európy nenominoval, je to škoda lebo pretekárka v sebe 
skrýva značný potenciál, žiaľ s motiváciou reprezentovať Slovensko to je slabšie.  Eszter GYÖRGY tiež 
ročník 2002 v tejto sezóne v tréningu značne poľavila čo sa odzrkadlilo aj na jej výsledkoch a podobne aj 
Barbara BODOVÁ (ročník 2003, ktorá sa pred rokom kvalifikovala na MEK 2016 z B limitom, teraz za 
ním značne zaostala. Okrem uvedených pretekárok ešte na turnajoch Európskeho pohára štartovala aj 
Rebeka CSÉFALVAYOVÁ, ale zatiaľ  bez väčších úspechov. Najlepší  výsledok v tejto sezóne na 
Európskych pohároch získala Jázmin UDVARDI, ktorá na nenominačnom Európskom pohári v Manchestri 
skončila na výbornom 2. mieste. Okrem turnajov jednotlivkýň sme sa už druhý rok pravidelne zúčastňovali 
aj súťaží družstiev. V družstvách sme počas posledných dvoch sezón vyskúšali skoro všetky dievčatá a na 
Majstrovstvá Európy sme vedome pripravovali družstvo, ktorého jadro mali tvoriť pretekárky, ktoré sa 
nakoniec na ME kadetiek aj kvalifikovali. Najlepší výsledok v družstvách sme dosiahli na EPK v Satu 
Mare, kde sme skončili na výbornom 4.mieste. 
 
 



V kategórii junioriek sme disponovali dvojicou pretekárok, ktorú tvorili - Viktória KRÁLIKOVÁ 
a Karolína CSÉFALVAYOVÁ. Uvedené juniorky na Svetových pohároch junioriek dopĺňali najskúsenejšie 
kadetky Veronika KRÁLIKOVÁ, J8zmin UDVARDI a Gaia CANTUCCI, okrem nich šancu vyskúšať 
turnaje Svetového pohára junioriek dostali aj Vivien BARTALOVÁ a Boglárka BUDAY. Účinkovanie 
našich pretekárok v kategórii junioriek bolo poslabšie. Viktória KRÁLIKOVÁ sa počas sezóny vzdala 
reprezentácie a Karolina Cséfalvayová síce štartovala na prevažnej väčšine nominačných turnajov bodovať 
sa jej však nepodarilo.  Na Majstrovstvá Európy junioriek sa nekvalifikovala ani jedna pretekárka. 
 
 
 
MT a EPK - kadetky 
16.09.17 MT kadetky Jena 139 pret./    3 štáty 55.m. Buday, 66.m. Udvardi 
14.10.17 EPK Manchester 114 pret./  24 štátov 2.m.Udvardi, 8.m. Cantucci, 35.m. Králiková Ve., 54.m.  Buday 
21.10.17 EPK Budapest 205 pret./  30 štátov  63.m. Udvardi, 71.  Cantucci, 76. Buday, 90. Králiková Ve.  
04.11.17 Coupe de Samaria Šamorín 107 pret./  14 štátov 20.m. Cantucci, 28. Králikvá Ve, 30. Buday, 52. Udvardi 
12.11.17 EPK Mődling 228 pret/   27 štátov        74.m. Udvardi, 85. Cantucci, 123. Buday, 133. Králiková Ve. 
02.12.17 EPK Tauber. 222 pret./  25 štátov        52.m. Králiková Ve., 78. Cantucci, 108. Udvardi, 131. Buday 
13.01.18 EPK Poznaň 179 pret./  17 štátov  91.m. Králiková Ve., 97. Udvardi, 110. Buday 
21.01.18 EPK Roma 163 pret./  23 štátov  106.m. Králiková Ve., 143. Cantucci 
10.02.18 EPK Satu Mare   79 pret./  12 štátov  11.m. Udvardi, 12. Králiková Ve., 25. Cantucci, 31.m. Buday 
 

EPK - družstvá 
21.10.17 EPK družstvá Budapest 35 družstev./ 12 štátov 18.m. SVK 1 /Buday, Cantucci, Králiková , Udvardi/ 
05.11.17 EPK družstvá Šamorín 22 družstiev/   9 štátov   7.m. SVK 1 /Udvardi, Králiková, Buday, Boda/ 
11.11.17 EPK družstvá Modling 32 družstiev/ 16 štátov  15.m. SVK 1 /Udvardi, Cantucci, Buday, Králiková/  
14.01.18 EPK družstvá Poznaň 38 družstiev/ 14 štátov  15.m. SVK 1 /Udvardi, Buday, Králiková, György/ 
11.02.18 EPK družstvá Satu Mare 20 družstiev/   8 štátov    4.m. SVK 1 /Udvardi, Králiková, Cantucci, Bartalová/   
 

 
MT + Svetové poháre junioriek 
24.09.17 MT seniorky Graz   30 pret/   4 štáty 14.m. Udvardi 
07.10.17 SPJ Timisoara 132 pret./ 20 štátov 93.m. Cantucci, 95.m. Udvardi, 114.m. Králiková Ve. 
28.10.17 SPJ  Bochum 160 pret./ 23 štátov 82.m. Králiková Ve,  94.m. Udvardi 
07.01.18 SPJ Udine 133 pret./ 23 štátov 97.m. Králiková Ve., 106.m. Udvardi, 107.m. Cantucci. 
27.01.18 SPJ Zagreb 152 pret./ 24 štátov 46.m. Králiková Ve,  129.m. Udvardi, 131.m. Cantucci 
17.02.18 SPJ Mődling 133 pret./ 24 štátov 45.m. Udvardi, 89. Králiková Ve, 108. Cantucci 
 

 
Na základe plnenia plánu prípravy, výsledkov z kontrolných turnajov a formy pretekárok sa nejavilo 
reálnym  dosiahnutie výkonnostných cieľov stanovených v roku 2017 a to: 
U kadetiek:  2 x  postup do 32 člennej eliminácie. 
 

 

MEK 2018 – Fleuret kadetky            71 pretekárok / 24 štátov. 

 

Nominačné kritériá : Jázmin UDVARDI  -  27 bodov do EPK – A limit splnený               
 Gaia CANTUCCI            -  19 bodov do EPK – A limit splnený 
  Veronika KRÁLIKOVÁ-  18 bodov do EPK – A limit splnený 
 

Výkonnostné ciele : 1 x postup do 32 člennej eliminácie 
  

Gaia CANTUCCI – osobný tréner Marcela LESSOVÁ Do 7 člennej skupiny  bola nasadená  na 2.mieste. 
V skupine vyhrala 4 zápasy nad: Karataban /TUR/ 5:0, Poloziuk /UKR/ 5:1, Butin Bik /NED/ 5:2 
a Olstroem /DEN/ 5:4  a prehrala 2 zápasi s: Fekete /HUN/ 3:5, a Vasile /ROU/ 2:5. 
Z prvého kola postúpila ako 22 nasadená. 
V neúplnej 64 člennej eliminácii porazila Eros /ISR/ 15:14, a v zápase o postup medzi najlepších šestnásť 
prehrala s Malniece /LAT/ 13:15. 



V súťaži skončila na 22. mieste. 
Gaia štartovala na Majstrovstvách Európy kadetiek ako poslednoročná kadetka. Z tria, ktoré na 
Majstrovstvách štartovalo bola najmenej skúsená. Európske poháre kadetiek začala jazdiť až v minulej 
sezóne, k čo,mu sa pridali juniorské svetové poháre, ale Veronika a aj Jázmin štartovali na EPK už roky. 
Napriek tomu počas sezóny preukazovala najstabilnejšiu výkonnosť, ktorá pramení aj z toho, že Gaia 
trénuje v Taliansku a štartuje na Talianskych národných turnajoch, ktoré patria medzi najsilnejšie domáce 
turnaje. V skupine odšermovala zápasy veľmi pozororne, porazila aj oveľa vyššie nasadenú Ukrajinku 
Položiuk, ktorá sa počas sezóny viackrát prebojovala až do finale Európskych pohárov. Škoda dvoch 
prehratých zápasov s mladučkou Rumunkou Vasile a Maďarkou Fekete. Obe súperky boli poraziteľné. V 
eliminácii odšermovala nervy drásajúci zápas s Izraelčankou, od ktorej bola Gaia výrazne lepšia, ale v 
tomto zápase šermovala málo koncentrovaná, pekné zásahy striedali nepremyslené útoky z diaľky, a body 
do súperkinho útoku. Nakoniec sa však Gaia dokázala pri stave 14:14 skoncentrovať a 15 zásah dala ona. O 
postup medzi 16 najlepších mala tiež priaznivý los Latvijčanka Malniece, ktorá patrí medzi síce lepšie ale 
veľmi mladé šermiarky (ročník 2003). Tento zápas už mal lepší priebeh, Gaia šermovala koncentrovanejšie, 
často však pri súperkyných útokoch nedokázala pracovať so vzdialenosťou, kryla na mieste čo sa jej 
pravidelne vypomstilo. Aj v tomto zápase útočila často zo zlej vzdialenosti (z veľkej dialky), keď dokázala 
ukontrolovať vzdialenosť zásahy dávala ona. Nakoniec však tesne prehralala.   
S výkonom pretekárky keďže to bol jej prvý vrchol som ako tréner  spokojný, aj keď podľa šermu mala na 
viac, stačilo šermovať trošku taktickejšie a sústredenejšie. 
 
+ pozitíva: Gaia ak sa jej podarí zvoliť správnu vzdialenosť má veľmi dobré útoky, aj v prvom tempe 
s veľkou dynamikou aj pomalé, ktoré reagujú na súperkinu chybu. 
 
- negatíva:   veľmi často nedokáže pracovať až po vhodnú vzdialenosť a útoky začína z veľkej diaľky, na čo 
potom dopláca. 
 
 
Jázmin UDVARDI – osobný tréner Tibor DOMSITZ. Do 6 člennej skupiny bola nasadená na 2. mieste. 
V skupine vyhrala dva zápasy nad: Newthon-Hughes /GBR/ 5:2, Varabyeva /BLR/ 5:2 a prehrala 3 zápasi s: 
Wintenberg-Poulsen /DEN/ 3:5, Lawska /POL/ 3:5, Brunets /GER/ 2:5. 
Zo skupiny postúpila ako nasadená číslo 40. 
V neúplnej 64 člennej eliminácii sa stretla z nasadenou č.25 Isabelou Sedlákovou /CZE/ s ktorou prehrala 
14:15. 
V súťaži skončila na 40. mieste 

Jázmin bola na svojich tretích Majstrovstvách Európy. Počas sezóny sa pravidelne zúčastňovala Európskych 
pohárov kadetiek, absolvovala aj sústredenia v Poľsku a 2x v Šamoríne, na začiatku sezóny august- október 
urobila značný progres v ktorom jej veľmi pomohlo sústredenie v Poľsku. V Manchestri zašermovala svoj 
životný turnaj. Na Majstrovstvách Európy kadetiek jej skupina patrila medzi priemerne silné. Rátal som 
s tým, že sa jej podarí vyhrať 4 zápasy z piatich, Jázmin však podobne ako na predošlých Majstrovstvách 
šermovala veľmi nervózne čo som badal už predošlý deň na tréningu a aj na škole pred zahájením súťaže. 
Nakoniec sa jej podarilo vyhrať dva zápasy pričom v ostatných troch bola výrazne slabšia, často ju zrádzala 
technika. Po silnom tréningovom nasadení v úvode sezóny, keď kvôli kvantite a aj kvalite odvedenej práce 
mala väčšiu sebadôveru sa jej darilo koncentrovaným šermom porážať aj výkonnostne silnejšie pretekárky, 
toto sa však žiaľ od novembra zmenilo, kvôli čomu opadla jej sebadôvera (viera vo vlastnú výkonnosť) čo 
sa veľmi výrazne odzrkadlilo v jej šermiarskom prejave. Lepší zápas zašermovala až v eliminácii, kde bola 
po celý čas viac ako vyrovnanou súperkou papierovo a aj takticky silnejšej súperke Češke Sedlákovej. 
Počas väčšiny zápasu dokázala šermovať disciplinovane, takticky až na predĺženie za stavu 14:14, kde 
urobila taktickú chybu.    
S jej výkonom  nie som spokojný. 
 



+ pozitíva: agresívnejší typ šermiarky, vo svojom šermiarskom prejave preferuje útočný šerm, vysoká 
pomerne dynamická  
 
- negatíva:   väčšinou ak sa jej nepodarí urobiť odraz v začiatku súperkiných útokov, sú jej kryty veľmi 
nedôrazné, veľké a hlavne málo účinné. 
 
 

Veronika KRÁLIKOVÁ – osobný tréner David KRÁLIK a Július KRÁLIK. Do 6 člennej skupiny bola 
nasadená na 3. mieste. V skupine vyhrala dva zápasy nad: Matic /CRO/ 5:0, Vaaben /DEN/ 5:4 a prehrala 3 
zápasy s: Dhuique-Hein /GER/ 3:5, Murawska /POL/ 3:5, Bikbulatova /RUS/ 0:5. 
Zo skupiny postúpila ako nasadená číslo 41-42. 
V neúplnej 64 člennej eliminácii sa stretla s nasadenou č.23 Erikou Nekifor /HUN/ s ktorou prehrala 11:15. 
V súťaži skončila na 41. mieste 

Veronika bola pravdepodobne najskúsenejšou pretekárkou tejto vekovej kategórie, turnajov Európskeho 
pohára kadetiek, svetového pohára junioriek a aj satelitných turnajov FIE sa zúčastňuje už roky. Počas 
sezóny mala jej forma výkonnostný rast. Čo bolo spôsobené hlavne zlepšením psychiky na turnajoch. Na 
MEK mala jednu z ťažších skupín. Nakoniec Urobila dva povinné víťazstvá a z papierovo silnejšími 
pretekárkami prehrala. Azda Poľka ešte bola poraziteľná. Veronika nešermovala zle ale chýbala psychická 
pohoda. Často po veľmi pekných zásahoch robila veľké chyby. Ktoré ju potom značne rozhádzali 
a potrebovala veľa energie na ukľudnenie. Súperka Nekifor v eliminácii jej nesadla. V tomto zápase sa 
Veronika veľmi snažila ale nepríjemná Maďarka šermujúca veľmi nečisto nakoniec doviedla zápas do 
víťazného konca.  
S výkonom Veroniky nie som spokojný. 
 
+ pozitíva: Veronika vie útočiť aj kryť, v oboch je úspešná ak sa jej darí pracovať na správnej vzdialenosti 
 
- negatíva:   Je ju pomerne ľahké psychicky rozhádzať, čo sa potom odzrkadlí v nasledujúcich zásahoch, 
alebo aj v celom zápase. 
 
 
 

MEK 2018 – Fleuret kadetky družstvá             štartovalo 15 družstiev zo 15 štátov. 

 
Výkonnostné ciele : neurčené 
 
Naše kadetské družstvo išlo do súťaže nasadené ako číslo 9.  
  
 

Slovensko – Ukrajina   33/32 

 
Prvý zápas o postup medzi osem najlepších sme porazili družstvo Ukrajiny, ktoré bolo nasadené ako číslo 8. 
Tento zápas bol pre nás najdôležitejší, rozhodoval o postupe do elitnej osmičky. Zápas sa pre nás po celý 
čas vyvíjal veľmi dobre. Pred posledným zápasom síce Ukrajinky vyrovnali stav na 27:27 ale Gaia 
šermovala veľmi disciplinovane s patričnou sebadôverou a nakoniec dotiahla zápas do víťazného konca. 
Všetky dievčatá šermovali disciplinovane, majúc po celý čas pred sebou, že šermujú družstvá a nie 
jednotlivcov, práve preto sa nám podarilo poraziť družstvo Ukrajiny, ktoré počas sezóny dosahovalo lepšie 
výsledky ako naše družstvo. 
 
Skóre našich pretekárok:  Cantucci Gaia           +    2  (12/10   – 2/3, 4/2, 6/5 )    

Králiková Veronika   +    2  (14/12   - 4/7, 4/1, 6/4 ) 
Udvardi Jázmin   -    3  (  7/10  – 4/2, 3/6, 0/2 )            



 
 
 
Slovensko – Taliansko   16/46 

 

Nasledoval zápas z favoritom turnaja, nasadeným ako č.1. - Talianskom. V tomto zápase sme veľa šancí 
nemali, aj preto som ako zakončujúcu pretekárku vymenil Gaiu za Jázmin, aby si Gaia mohla psychicky 
odpočinúť do ďalších dôležitejších zápasov. Talianky predčili naše dievčatá po každej forme.  Zápas o 
postup do semifinále mal hladký priebeh. 
 
Skóre našich pretekárok:  Králiková Viktória    -   7  (  8/15   – 1/5, 4/5, 3/5)    

Udvardi Jázmin   - 10  (  5/15   - 1/5, 1/5, 3/5 ) 
Cantucci Gaia.  -  12  (  3/15  –  0/5, 2/5, 1/5) 

 
 
 
Slovensko – Nemecko   45/35 

 
Ďalší zápas sme šermovali o to, či v prípade výhry budeme šermovať o 5-6. miesto či v prípade prehry o 7-
8. miesto. Našimi súperkami bolo družstvo Nemecka, ktoré bolo papierovo síce silnejšie ako naše, ale kým 
my sme prehrali s Taliankami, na ktoré sme nemali a preto sa v dievčatách aj po tomto zápase podarilo 
udržať elán a víťazné zmýšľanie, zatiaľ Nemky po prehre o postup do semifinále boli sklamané, a preto v 
úvode zápasu šermovali veľmi odovzdane. Naše dievčatá to veľmi dobre využili keď prvé dve tretiny 
skončili 14:11, 16:7 v náš prospech, poslednú tretinu sme síce prehrali 15:17, ale naše vedenie bolo tak 
výrazné, že toto už nemohlo zavážiť. 
 
Skóre našich pretekárok:  Králiková Veronika  +   6  (19/13   – 9/3, 6/3, 4/7)    

Udvardi Jázmin   +   4  (14/10   - 4/3, 5/4, 5/3) 
Gaia Cantucci  -    0  (12/12  –  1/5, 5/0, 6/7)              

 
 
 
Slovensko – Poľsko   33/45 

 
V poslednom zápase o 5 miesto sme sa stretli z Poľskom, ktorému sme podľahli 36:45. Žiaľ družstvo 
Poľska bolo po celý čas agresívnejšie, počas zápasov častejšie diktovali tempo Poľky. Z deviatich 
odšermovaných zápasov sme síce vyhrali 4 zápasy (2 Gaia a po jednej Veronka a Jázmin), ale pokiaľ nám 
sa darilo vyhrávať len  tesne, súperky v ostatných zápasoch vyhrávali vyšším rozdielom. Občas sa zdalo, že 
naše pretekárky sú už z dosiahnutým 6. miestom spokojné. Myslím si, že družstvo Poľska bolo od nášho 
družstva silnejšie, ale zýšením agresivity väčším chcením sme mohli prekvapiť.    
Celkovo hodnotím výkon družstva veľmi pozitívne, dievčatá boli súdržné, vzájomne sa podporovali a  
povzbudzovali a  6. miesto je umiestnenie z ríše snov, keď sa nám podarilo predbehnúť krajiny ako 
Maďarsko, Nemecko, Ukrajina, ktoré vyberajú z väčšieho počtu pretekárok a aj ich príprava vzhľadom k 
oveľa silnejšiemu sparingu je niekde úplne inde. 
 
Skóre našich pretekárok:  Cantucci Gaia            -   0  (15/15   – 1/5, 7/5, 7/5    )    

Králiková Veronika   -    1  (10/11   -  2/5, 4/5, 4/1   ) 
Udvardi Jázmin  -    8  (11/19   –  1/5, 6/3, 4/11 )          

 
 
 



V konečnom hodnotení dosiahli naše pretekárky nasledovné skóre: 
                      Cantucci Gaia          12 zápasov     - 10  ( 42/52 -  12/10,   3/15, 12/12, 15/15)    

Králiková Veronika  12 zápasov      -  3  (51/54 - 14/15,    8/15, 19/13, 10/11) 
Udvardi Jázmin 12 zápasov     - 17  (37/54  –  7/10,   5/15, 14/10,  11/19) 

 
 
V konečnom poradí sme skončili na 6. mieste. 

 
Cieľavedomá práca z kadetským družstvom na Európskych pohároch kadetiek v posledných dvoch 
sezónach sa vyplatila, a priniesla ovocie vo forme 6. miesta na MEKaJ 2018. 
 
S výkonom družstva som spokojný.  



Príprava na MEKaJ pre fleuret kadetov, juniorov prebiehala na základe plánu prípravy na sezónu 

2017-18 formou : 

- začiatok sezóny 01.augusta 2017 
- tréningy v KŠ Šamorín ( 4 až 10 tréningových  fáz za týždeň podľa tréningového plánu) 
- sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu + šerm v Polanica Zdroj  (01.VIII.-14.VIII. 2017) 
- STU - sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu + šerm v Polanica Zdroj  (7 dní) 
- tréningy zamerané na všeobecnú a špeciálnu kondíciu (16.VIII.-04.IX.2017) 
- spoločné sústredenie s pretekárkami a pretekármi Satu Mare (21.VIII.-27.VIII.2017) 
- reprezentačné zrazy od 05. septembra každý utorok od 18,00 do 21,00 hodiny v KŠ Šamorín, AŠ 

Bratislava  
- Spoločné sústredenie z reprez. družstvami AUT, BLR, CZE, ROU v Šamoríne (6-9.XI.17) 
- prípravné turnaje / Turnaje Európskeho pohára kadetov – Budapest, Manchester, Šamorín, Jena, 

Mődling,  Bratislava, Varšava, Rím 
                       / Turnaje Svetového pohára juniorov –Londýn,  Leszno, Udine, Aix en Provance, Terrasa/ 
- rehabilitácia, relaxácia /stretching, sauna, masáž/ 
 
 

V tejto sezóne sme v kategórii kadetov disponovali päticou pretekárov z ktorých Roman KRÁLIK (ročník 
2001), bol poslednoročný kadet s priemernými skúsenosťami z turnajov Európskeho pohára kadetov. Za 
ním nasledoval talentovaný ale zatiaľ výsledkovo veľmi nevýrazný Zoltán SÁRMÁNY ročník 2002, ktorý 
sa v tejto vekovej kategórii zatiaľ len udomácňuje. Za ním nasledovali Leopold KUCHTA a Dominik 
BIELČÍK (obaja ročník 2003) a starší žiak Bendegúz GYÖRGY (ročník 2004). Nakoniec sa na poslednú 
chvíľu podarilo splniť B limit (nutnú požiadavku trénera) len  mladému Leopoldovi KUCHTOVI, ktorý ju 
splnil len na poslednom turnaji EPK vo Varšave. Na moje veľké prekvapenie B limit nesplnil ani Zoltán 
Sármány a ani Roman Králik. Neďaleko splnenia B limitu bol aj Bendegúz György, ktorému sa vydarila 
prvá polovica sezóny, ale druhá už išla oveľa horšie. 
Výkonnostne však ešte ani jeden z uvedených pretekárov nepatril medzi lepší priemer.  
 
 
V junioroch sme v tejto sezóne disponovali len dvomi pretekármi (po minuloročnej výbornej sezóne sa 
hneď v úvode sezóny z reprezentácie ospravedlnil  Henrik EGYENES PÖRSÖK, ktorý sa chystal na 
maturity a prijímacie pohovory na lekársku fakultu), takže zostal len Martin GVOTH, ku ktorému sa 
sporadicky pridal Adam ZEMAN. Nakoniec sa však ani jednému z nich nepodarilo bodovať do SPJ takže 
na MEJ 2018 nebol z nich nominovaný ani jeden. Okrem SPJ  sa uvedená dvojica zúčastňovala aj turnajov 
Európskeho pohára do 23 rokov.   
 
MT a EPK - kadeti 
07.10.17 MT kadeti Bad Canstadt 148 pret./    4 štáty 41.m. Kuchta 
14.10.17 EPK Manchester 141 pret./  20 štátov 25.m. Kuchta 
20.10.17 EPK Budapest 194 pret./  27 štátov  163.m. Kuchta  
11.11.17 EPK Mődling 229 pret/   28 štátov        70.m. Kuchta 
02.12.17 EPK Jena 227 pret./  24 štátov        79.m. Kuchta 
14.01.18 EPK Bratislava 169 pret./  23 štátov  116.m. Kuchta 
10.02.18 EPK Varšava 128 pret./  21 štátov  61.m. Kuchta 
 

 
 
Na základe plnenia plánu prípravy, výsledkov z kontrolných turnajov sa javilo reálnym dosiahnutie 
uvedených cieľov:  
Fleuret kadeti: 1 x postup do 64 člennej eliminácie  
 
 

 



MEKaJ 2018– Fleuret kadeti      70 pretekárov / 25 štátov. 

 

Nominačné kritériá : Leopold KUCHTA  - 9 bodov do EPK – splnené minimálne kritérium repr. trénera 
 

Výkonnostné ciele : 1 x postup do 32. člennej eliminácie  
 
Leopold KUCHTA – osobný tréner Jozef NAGY. Do 7 člennej skupiny bol nasadený ako č.5. V skupine 
vyhral 2 zápasy nad:  Tóth /HUN/ 5:4, Pedro /POR/ 5:4 a prehral 4 zápasy s:  Finsterburg /ISR/ 3:5, Osipov  
/RUS/ 2:5, Wintenberg-Poulsen  /DEN/ 1:5, Ercan /GER/ 0:5.  
Do neúplnej 64 člennej eliminácie bol nasadený na 50 mieste. V zápase o postup do 32 člennej eliminácie 
prehral s nasadeným č. 15 Andorom Mihályom z Maďarska  9:15. 
Leopold skončil na 51. mieste. 
Leo je ročník 2003, teda na Majstrovstvá Európy sa kvalifikoval z  nutnou požiadavkou trénera (B limitom) 
ako prvoročný kadet. Leo trénuje počas sezóny v prevažnej miere v Nemecku (navštevoval klub vo 
Weinheime a trénoval pod dohľadom pána trénera Alexandra Perelmana, a neskôr pod dohľadom jej dcéry. 
Školy vo Weinheime dostáva od Perelmana mladšieho. Do Šamorína chodí trénovať počas prázdnin a pred 
dôležitejšími turnajmi, pričom školy odo mňa dostáva aj pred turnajmi. Fyzicky patrí Leo medzi 
vyspelejších šermiarov svojej vekovej kategórie, v kategórii kadetov (teda o dva roky starších však zatiaľ 
patrí medzi fyzicky slabších. Počas sezóny sa pravidelne zúčastňoval sústredení (Polanica Zdroj v auguste, 
Šamorín – december. Na turnajoch Európskeho pohára sa mu darilo striedavo. V úvode sezóny, keď mal 
viac natrénovaného šermoval lepšie, v strede sezóny na silných Európskych pohároch už menej, limit splnil 
až na poslednom turnaji vo Varšave. 
Na Majstrovstvách Európy šermoval Leo v priemernej pohode, nervozita z veľkého turnaja neprekročila 
únosnú mieru. Na základe sily skupiny po dobrom výkone mal na dvoch pretekárov, ktorých aj porazil. 
V týchto zápasoch s Maďarom a Portugalcom dal Leo niekoľko pekných vypracovaných zásahov, ale dosť 
často dostával zásahy za ktoré mohol on. Veľmi málo akcií zakončuje dôrazným agresívnym výpadom, 
väčšinou útočí posunmi a maximálne pol-výpadom.  V zápasoch s Rusom, Dánom a Nemcom bol od 
súperov slabší. V každom zápase doplatil na niečo iné. Z Rusom bol málo dôrazný a presný, chýbal lepší 
pohyb na nohách, s Dánom reagoval často neskoro a z Nemcom tiež nestíhal na nohách. V eliminácii žiaľ 
nestačil na Maďara, je to o to väčšia škoda, že Maďar sa mi nezdal lepším šermiarom, len dôraznejším, 
ochotným viac a tvrdšie pracovať na nohách. Škoda tohto zápasu, podľa mňa pri trošičku agresívnejšom 
šerme spojenom z dôraznejšou prácou so vzdialenosťou mohol Leo tento zápas vyhrať.  
51. miesto by som pred turnajom bral, ale vidiac Leove zápasy musím povedať, že mohol skončiť o kolo 
lepšie. Napriek tomu som z jeho výkonom spokojný, jeho úloha bola len zbierať skúsenosti do 
nasledujúcich sezón.    
 
+ pozitíva: Technicky i takticky pestrí šerm, nebojí sa kryť,  
 
- negatíva:  Občas dekoncentrácia, z ktorej sa vracia len veľmi ťažko, často zlá vzdialenosť, malí dôraz, 
málo útokov končí výpadom, zlé relaxačné praktiky medzi zápasmi.  
 
 
 
Záver: Príprava na sezónu 2017-18 bola na začiatku sezóny veľmi dobrá. Sústredenie v Polanica Zdroj 
patrí medzi najlepšie na aké je možné sa dostať. Tréning počas sezóny bol na dobrej úrovni u Gai a 
Veroniky, u ostatných pretekárkach a pretekároch značne kolísali. Plánované sústredenia sme absolvovali 
(Šamorínčania - Polanica Zdroj, Šamorín, Bratislavčania Polanica Zdroj, Bystřice nad Pernštejnem).  
6. miesto družstva kadetiek môžeme pokladať za výrazný úspech fleuretistiek, ktorý určite patrí medzi 
najväčšie úspechy Slovenského šermu za posledné roky. 
 



Záverom by som rád poďakoval trénerom Davidovi KRÁLIKOVI , Júliusovi KRÁLIKOVI, Tiborovi 
DOMSITZOVI ako aj celému realizačnému týmu a členom klubov ktorí pretekárom a pretekárkam 
v príprave pomáhali, aj rodičom za podporu, a zaželal veľa športových úspechov na nadchádzajúcich 
Majstrovstvách sveta kadetov a kadetiek.  
 
 
 
 
 
V Šamoríne 16.III.2018       
 


