
Správa vedúceho výpravy z ME do 23 rokov 2016. 
Plovdiv /BUL/ 1.IV.-05.V.2016 

 
 

Predkladá : Jozef NAGY 
 
Majstrovstvá Európy v šerme do 23 rokov sa v roku 2016 konali v Plovdive  (BUL) v dňoch    1.až 5. 
mája 2016.  
Slovensko na základe nominácie trénerskej rady, schválenej  predsedníctvom SŠZ, reprezentovali 
uvedení športovci a tréneri: 
 Július KRÁLIK          - z poverenia EFC organizátor turnaja 
 Jozef NAGY          - vedúci výpravy, tréner – fleuret  
 David KRÁLIK  - osobný tréner  fleuret ženy 
 Ing. Peter DROBNÝ          - osobný tréner kord muži 
 Dalibor KAZÍK                             - osobný tréner kord ženy                                              . 
  
 Michala CELLEROVÁ /STU Bratislava/- fleuret kadetky splnený A limit 
 Viktória KRÁLIKOVÁ /STU Bratislava/- fleuret kadetky splnený A limit
 Kitti BITTEROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret juniorky splnený A limit 
  
 Lukáš ŠTEIS   /AŠ Bratislava/ - kord muži      splnený A limit 
  
 Katarína HUNČÁROVÁ /KŠ Snina/ - kord ženy  4 body do EP-U23 
   
                  Samuel BLANÁR /STU Bratislava/- fleuret muži       splnený A limit 
 Rastislav SIMEUNOVIČ /STU Bratislava/- fleuret muži       6 bodov do EP-U23 
 Martin GVOTH /STU Bratislava/- fleuret muži       2 body do EP U23 
  
 
Organizácia cesty : 
Cesta na ME U23 bola organizovaná 2 spôsobmi: 
Katarína HUNČÁROVÁ s osobným trénerom Daliborom KAZÍKOM do Plovdivu vycestovala 
automobilom, ostaní letecky do Sofie zo Schwechatu a zo Sofie zabezpečoval autobusovú dopravu 
usporiadateľ. 
 
 
Ubytovanie, strava, tréningové možnosti: 
Ubytovanie bolo zaistené v oficiálnom hotely. Kontrolu zbraní sme absolvovali bez väčších problémov. 
Raňajky boli dostatočne pestré a dostačujúce v cene ubytovania. Obedy a večere si pretekári 
zabezpečovali priamo v športovej hale, alebo v okolitých reštauráciách. 
Trénovať sa dalo v priamo na mieste konania súťaží v ľubovoľnom čase. 
 
Organizácia pretekov, rozhodovanie: 
Preteky prebiehali vo výstavnom centre 5 minút chôdze od hotela. Podmienky boli vyhovujúce. 
S akreditáciou sme nemali žiadne problémy. Pôvodný plánovaný harmonogram pretekov bol 
dodržiavaný. Každý deň včas bol k dispozícii podrobný rozpis skupín na ďalší deň.  
Rozhodovanie na uvedených Majstrovstvách európy patrilo tiež medzi lepší priemer.  Kvalita 
rozhodovania sa za posledné roky sústavne zlepšuje aj keď sa ešte vždy nájdu aj výnimky. 
 
Dosiahnuté výsledky : Výraznejší úspech na ME U23 nedosiahol žiadny pretekár, pretekárka.  
Do prvej polovice štartového poľa sa prebojovala len Katarína HUNČÁROVÁ v kategórii kord ženy, 
kde prehrala s Brunner /SUI/. 
Z prvého kola síce postúpili, ale vo výsledkoch zaostali Michala CELLEROVÁ a Viktória 
KRÁLIKOVÁ v kategórii fleuret ženy. 



Z kola nepostúpily: Kitti BITTEROVÁ vo fleurete žien, Lukáš ŠTEIS v korde Mužov a trojica Samuel 
BLANÁR, Rastislav SIMEUNOVIČ a Martin Gvoth vo fleurete mužov.  
 
Uvádzam podrobné výsledky: 
 
Fleuret ženy: 43 pretekárok zo 16 štátov 
  1.m. Tripapina Svetlana  RUS 
24.m. CELLEROVÁ Michala  STU Bratislava v roku 2015 29.m.  v roku 2014 13.m.    
29.m. KRÁLIKOVÁ Viktória STU Bratislav  v roku 2015 31.m.    v roku 2014    nešt. 
37.m. BITTEROVÁ Kitti  KŠ Šamorín  v roku 2015 12.m.    v roku 2014    nešt. 
 
Kord  muži: 76 pretekárov z 26 štátov  
  1.m. Rereira Yulen   ESP 
75.m. ŠTEIS Lukáš   AŠ Bratislava  v roku 2015 47.m.  v roku 2014    nešt.      
 
Kord  ženy: 68 pretekárok z 24 štátov  
  1.m. Zamachowska Alexandra  POL 
25.m. HUNČÁROVÁ Katarína KŠ Snina  v roku 2015 nešt. v roku 2014  nešt. 
 
 
Fleuret muži: 59 pretekárov z 20 štátov 
  1.m. REICHETZER Tobias      AUT 
51.m. SIMEUNOVIČ Rastislav STU Bratislava v roku 2015 24.m. v roku 2014      nešt. 
53.m. BLANÁR Samuel  STU Bratislava v roku 2015 46.m. v roku 2014     34.m.  
66.m. GVOTH Martin  STU Bratislava v roku 2015  nešt. v roku 2014  nešt. 
    
Fleuret muži družstvá: 13 družstiev 
  1.m. Taliansko 
13.m. Slovensko (R. Simeunovič, S.Blanár, M. Gvoth)         v roku 2015    12.m.  
 
 
 
 
Na Majstrovstvách Európy v šerme do 23 rokov 2016 v Plovdive štartovalo viac pretekárov 
a pretekárok v každej zbrani ako rok predtým vo Vicenze. 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 10.V.2016                                                         Jozef NAGY 
                                Vedúci výpravy 


