
Správa z MEKaJ 2018  Sochi 

V dňoch 28.2.-4.3.2018 sme sa zúčastnili MEKaJ v Sochi. Do Sochi sme leteli cez Saint Petersburg a 

naspäť cez Moskvu. Kadeti-kordisti cestovali do dejiska každý samostatne so svojími osobnými 

trénermi. S Reginou Bursovou sme cestovali spolu s fleuretovou časťou výpravy, Michal Sopoliga 

priletel do Sochi so svojim trénerom Ludovitom Lubym cez Istanbul a Michal Rečlo so svojim 

osobným trénerom Petrom Frantom a otcom cez Moskvu. 

2.3.2018  PIATOK 

Regina Bursová 

7-členná skupina č.5, pl.č.5 

Prvý zápas nastúpila Regina s Janelli /POL/. Napriek tomu, že zápas bol špecifický, Regina sa 

ukázala ako úžasná bojovníčka a napriek nepriaznivým okolnostiam zápas odšermovala výborne, 

napriek tomu, že ho prehrala D4:5. Ďalší zápas vyhrala s Rodriguez Gomez /ESP/ V5:4, následne 

prehrala s Abu Eid T Julin /SWE/ D3:5. Nasledujúci nastúpila s Repanati /ITA/, ktorú doslova 

prevalcovala a jasne porazila V5:0. Nasledovala zbytočna prehra s Foxvell /GBR/ D4:5. Na posledný 

zápas nastúpila proti Zelentsova /UKR/ a po výbornom výkone vyhrala V5.2 

3V/3D    +5    33.nasadenie do eliminácie  

O 32-ku nastúpila proti Zgryzniak /POL/ a vyhrala po veľmi dobrom výkone  V15:11.  

O 16-ku išla s Büki /HUN/. Tento zápas bol nad naše sily a Regina nenašla účinnú zbraň proti 

1.nasadeniej šermiarke a prehrala D8:15 

28.m. / 81 účastníčok 

3.3.2018  SOBOTA 

Michal Rečlo  

7-členná skupina č.2, pl. Yellow  o 10:00hod. 

Prvý zápas Michal prehral s Popescu /ROM/  D4:5. Druhý prehral D3:5 s Foulsham /GBR/. V treťom 

zápase nastúpil proti favoritovi Favre /SUI/ a bohužiaľ prehral vysoko D1:5. Nasledovala tesná 

prehra s Frazao /POR/  D4:5. V piatom zápase konečne opadla nervozita a presne a dôrazne 



ukončené akcie priniesli víťazstvo s Giesser /GER/ V5:1. V poslednom zápase vybojoval postupové 

víťazstvo s Lucovič /CZE/  V5:4, v ktorom prehrával 3:4. 

2V/4D   -3   69. nasadenie v eliminácii 

O 64-ku sa nastúpil proti Haidash /BLR/ a zápas sa nevyvíjal v Michalov prospech, nakoľko hneď od 

začiatku vysoko prehrával 2:8. Postupne však zápas dorovnal, no v závere mu chýbali psychické sily 

na to, aby dokázal zápas otočiť vo svoj prospech a zápas prehral D13:15 

72.m / 100 účastníkov  

Michal Sopoliga 

6-členná skupina č.12, pl.č. 12 o 10:00hod.  

Prvý zápas prehral Michal s Derkach /UKR/  D2:5. nasledovala prehra s Gulyiev /AZE/ D4:5. V 

treťom zápase Michal zabojoval a dokázal poraziť favorita skupiny  Gabriolo /ITA/ V5:2. V štvrtom 

zápase nastúpil proti  Kamereit /GER/ a nedokázal nadviazať na dobrý výkon z predchádzajúceho 

zápasu a prehral  D2:5. Posledný zápas s Keszthelym  /HUN/ prehral D3:5 

1V/4D   -6   do eliminácie nepostúpil 

83.m / 100 účastníkov 

4.3.2018  NEDELA 

12:00 prílet do Viedne 
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