
Správa vedúceho výpravy z MEKaJ 2019. 

Foggia /ITA/ 23.II.-3.III.2019 

 

 
Predkladá : Jozef NAGY 
 

Majstrovstvá Európy v šerme kadetov a juniorov sa v roku 2019 konali vo Foggii  (ITA) v dňoch 23. 
februára - 03. marca 2019.  
Slovensko na základe nominácie trénerskej rady, schválenej  predsedníctvom SŠZ, reprezentovali 
uvedení športovci a tréneri: 
 Jozef NAGY          - vedúci výpravy, tréner – fleuret  
 Andrea SASVÁRIOVÁ          - reprezentačná trénerka - kord 
 David KRÁLIK  - osobný tréner,  fleuret juniorky 
                  Ľudovít LUBY   – osobný tréner, kord kadeti 
 Marcela LESSOVÁ          - osobná trénerka, fleuret juniorky  
 Gabriela GERŠIOVÁ  - Generálna tajomníčka SŠZ  
 Ferenc BODA          - rodič 
 Tibor BUDAY           - rodič                                                                             . 
  
 Boglárka BUDAY /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky splnený A limit
 Barbara BODOVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky 14 bodov do EPK
  
 Gaia CANTUCCI /STU Bratislava/- fleuret juniorky splnený A limit 
 Veronika KRÁLIKOVÁ /STU Bratislava/- fleuret juniorky splnený A limit 
 Jázmin UDVARDI /KŠ Šamorín/ - fleuret juniorky     9  bodov do SPJ
  
 Michal SOPOLIGA /AŠ Bratislava/  - kord kadeti      11 bodov do EPK 
   
 Regina BURSOVÁ /AŠ Bratislava/ - kord juniorky 6,5 bodov do SPJ 
 
    
Organizácia cesty : 
Odchody jednotlivých pretekárov a pretekárok zaisťovali zodpovední tréneri zbraní prostredníctvom 
klubov. (M.Sopoliga + L.Ľuby letecky, T.Buday, F.Boda, J.Nagy B.Buday B.Bodová – osobný 
atomobil, J.Nagy, A.Sasváriová, G.Geršiová, D.Králik, V.Králiková, J.Udvardi – Mikrobus KŠ 
Šamorín, M.Lessová G.Cantucci Osobný automobil). 
 

Ubytovanie, strava, tréningové možnosti: 
Ubytovanie zaistil SŠZ v rôznych hoteloch vo Fogii a blízkom okolí. Hotely bol dobre vybavené, 
raňajky boli pestré formou švédskeho stola. Obedy, a večere si pretekári a tréneri zabezpečovali 
v okolitých reštauráciách. 
Trénovať sa dalo v priamo na mieste konania súťaží v ľubovoľnom čase. 
 

Organizácia pretekov, rozhodovanie: 
Preteky prebiehali vo Foggii  vo výstavných halách. V prvé dni bola v mieste pretekov eliminačných 
zápasov i finálových značná zima (pod 10 stupňov Celzia) čo sa postupne upravilo pridaním kúrenia 
a aj postupným otepľovaním ovzdušia. S akreditáciou športovcov trénerov a doprovodu sme nemali 
žiadne problémy. Pôvodný plánovaný harmonogram pretekov bol pre kategórie, ktoré štartovali ako 
druhé skoro vždy posunutý o hodinu (namiesto 11,00 na 12,00 hod). Každý deň včas bol k dispozícii 
podrobný rozpis skupín na ďalší deň.  
Rozhodovanie na uvedených Majstrovstvách Európy kadetov/tiek, juniorov/iek bolo dobré (aj keď sa 
našli výnimky (minimálne Gaiu Cantucci stál slabý rozhodca postup do ďalšieho kola).   



Dosiahnuté výsledky : Žiaľ po minuloročných úspešných Majstrovstvách Európy sa nám nepodarilo 
nadviazať na dobré umiestnenia, ktoré sme v Soči dosiahli. Tieto Majstrovstvá Európy budú patriť 
výsledkovo medzi najslabšie za uplynulé roky.   
Do prvej tretiny štartového poľa sa neprebojoval nikto. 
Do prvej polovice štartovného poľa sa neprebojoval tiež nikto. 
Z prvého kola postúpili, Veronika KRÁLIKOVÁ v kategórii fleuret juniorky a Regina BURSOVÁ 
v kategórii kord juniorky. 
Z úvodného kola nepostúpil: Michal SOPOLIGA v korde kadetov, Boglárka BUDAY a Barbara 
BODOVÁ vo fleurete kadetiek, Jázmin UDVARDY a Gaia CANTUCCI vo fleurete junioriek. 
 
 
Uvádzam podrobné výsledky: 
 

Fleuret kadetky: 83 pretekárok z 27 štátov 

  1.m. CALVANESE Matilde  ITA 
78.m. BUDAY Boglárka  KŠ Šamorín  v roku 2018     nešt.     v roku 2017      nešt. 
82.m. BODOVÁ Barbara  KŠ Šamorín  v roku 2018    nešt.     v roku 2017      67.m. 
 
 

Kord  kadeti: 104 pretekárov z 33 štátov  

  1.m. TOLASOV Vladimír   RUS 
85.m. SOPOLIGA Michal  KŠK 1903 Košice v roku 2018  83.m. v roku 2017      nešt. 
  
Fleuret juniorky: 83 pretekárok z 27 štátov 

  1.m. ROSSINI Serena   ITA 
38.m. KRÁLIKOVÁ Veronika STU Bratislava v roku 2018     nešt.     v roku 2017      nešt. 
51.m. UDVARDY Jázmin  KŠ Šamorín  v roku 2018     nešt.     v roku 2017      nešt. 
54. m. CANTUCCI Gaia STU Bratislava  v roku 2018  nešt. V roku 2017    nešt. 
 

Kord  juniorky: 79 pretekárok z 26 štátov  

  1.m. ISOLA Federica   ITA 
57.m. BURSOVÁ Regina  AŠ Bratislava  v roku 2018  nešt. v roku 2017      nešt. 
 

Fleuret juniorky družstvá : 13 družstiev z 13 štátov 

  1.m. TALIANSKO 
12.m. SLOVENSKO       v roku 2018     nešt.    v roku 2017      nešt. 
 
 

Na Majstrovstvách Európy v šerme kadetov a juniorov 2019 vo Foggi  po dlhej dobe štartovalo aj 
družstvo fleuretistiek junioriek, ktoré po 6. mieste na MEK malo za úlohu zbierať skúsenosti a lepšie 
nasadenie do budúcej sezóny. Družstvo žiaľ počas celej súťaže nedokázalo vyhrať ani jeden zápas 
pričom minimálne s družstvom Česka malo súťaž dobre rozbehnutú. Konečné 12. miesto je horším 
umiestnením aké som očakával (10.11. miesto) Na Majstrovstvách Európy kadetiek, kadetov i junioriek 
bolo prvé vyraďovacie kolo enormne ťažké, 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 12.III.2019                                                         Jozef NAGY 
                                Vedúci výpravy 


