
Správa z ME U 23 Plovdiv 2016 
 
 
 
Do Plovdivu sa cestovalo ( Hunčárová a tréner Kazík Dalibor ) osobným autom 

( p. Brunner, člen klubu ) dňa 29.4.2016 o 8,00 hod. trasou : Budapešť – Belehrad – 
Sofia – Plovdiv. Príchod do Plovdivu bol o 21,00 hod. Ubytovanie zabezpečoval Klub 
šermu Snina v hoteli Nicol ( cca 5 min. osobným autom od haly ). V sobotu tréner 
s Hunčárovou absolvovali tréning dopoludnia a aj popoludní. Dopoludnia sa ešte 
sledovali zápasy Šteisa. V pondelok 1.5.2016 v dopoludňajších hodinách bola 
kontrola výstroje a zbraní, čo prebehlo bez problémov. Po kontrole sa ešte absolvoval 
krátky tréning. Popoludní bola prehliadka mesta. Samotná súťaž bola v utorok 
2.5.2016 od 9,00 hod. Hunčárová sa po rozcvičení rozšermovala  s talianskymi 
reprezentantkami. Na Majstrovstvách sa predstavilo 68 pretekárok z 24 štátov. 
Hunčárová nastúpila v prvom kole vo veľmi silnej sedemčlennej skupine. V prvom 
zápase prekvapila ukrajinskú šermiarku Svystil a porazila ju 5:3, potom nastúpila proti 
vysokej Ruske Martynyuk, ktorú na prekvapenie zdolala 5:2, potom prehrala s Varnai 
z Maďarska 2:5, a aj s Brunner zo Švajčiarska, ktorá bola ľaváčka 3:5. Potom 
porazila Deyanovú z Bulharska 5:4 a aj Unal z Turecka 5:4. Po tomto základnom kole 
mala 4V – 2P ( 25-23  +2 ) a postúpila do eliminácie nasadená ako 26-ta. Postupovalo 
52 pretekárok. V prvom zápase o postup do 32-ky nastúpila proti Derr z Nemecka. Tu 
si od začiatku vytvorila trojbodový náskok , čo potom udržala až do tretej 
trojminútovky a zápas ukončila výhrou 15:12. V ďalšom zápase o postup do 16-ky ale 
opäť narazila na Brunner zo Švajčiarska. Mala ako ľaváčka, podobný obranný štýl 
ako Hunčárová. Súperka už v prvej trojminútovke získala päťbodový náskok, 
nepomohli pokusy o jej vyprovokovanie do útoku a tak nakoniec Hunčárová podľahla 
vysoko 3:15. Celkovo sa klasifikovala na 25.mieste, čo môžem hodnotiť ako dobrý 
výsledok. Vzhľadom na to, že nemala potrebný počet tréningov pred ME ( už týždeň 
pred ME sa pripravovala v škole na zápočty ) je jej výsledok uspokojivý , očakával 
som v základnej skupine 2 víťazstvá a postup len do 1.kola eliminácie. Z pohľadu 
základnej skupiny skončili jej súperky nasledovne : 2. Martynyuk, 9. Varnai, 11. 
Brunner a 16. Svystil. 
 
Na druhý deň v utorok 3.5.2016 v ranných hodinách sme absolvovali cestu autom do 
Bratislavy, kde sme dorazili vo večerných hodinách.  
 
 
V Snine dňa 11.5.2016    

Dalibor Kazík 
 


