
Správa o účasti na Majstrovstvách Európy do 23 rokov 2018. 
Yerevan /ARM/ 13.IV.-18.IV.2018 

 
Predkladá: Jozef NAGY – zodpovedný tréner zbrane 
 
V dňoch 15. apríla  až 20. apríla 2018 sa v Yerevane /ARM/ konali Majstrovstvá európy do 23 rokov 
v šerme. Slovensko na tomto významnom podujatí v šerme fleuretom reprezentovali: 
 
 Kitti BITTEROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret ženy 32 bodov do EP23 splnený A limit 
  
 Rastislav SIMEUNOVIČ /STU Bratislava/ - fleuret muži    7 bodov do EP23 splnená m.pož.t. 
 Adam ZEMAN                    /STU Bratislava/    - fleuret muži    6 bodov do EP23 splnená m.pož.t. 
  
                               
 ako tréner bol Slovenským Šermiarskym Zväzom nominovaný Jozef NAGY. 
 
Fleuret ženy: 
 
Príprava na ME U23 – príprava prebiehala v súlade s plánom prípravy pre kategóriu U23 : 
 

- 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) 
- 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 U23, Satelitné turnaje FIE, Svetové poháre FIE 

a Grand Prix FIE  
- rehabilitácia, relaxácia /stretching, sauna, masáž/ 

 
Turnaje  Európskeho pohára U23 - ženy 
18.11.17 EP U23 Bratislava   73 pret./  27 štátov 52.m. Bitterová 
 EP U23 Gdaňsk   66 pret./   7 štátov 25.m. Bitterová 
02.12.17 EP U23 Mődling   44 pret./  14 štátov   3.m. Bitterová 
11.02.18 EP U23 Roma 110 pret./  14 štátov  39.m. Bitterová  
18.02.18 EP U23 Brno   38 pret./  13 štátov 17.m. Bitterová 
24.02.18 EP U23 Barcelona   57 pret/   19 štátov          3.m. Bitterová 
25.03.18 EP U23 Budapest   55 pret./  12 štátov        31.m. Bitterová 
 
 

Satelitné turnaje, svetové poháre a Grand Prix FIE 
01.11.17 SP St.Maur 191 pret./  33 štátov   164.m. Bitterová 
19.11.17 Satelit FIE Bratislava   73 pret./  27 štátov     52.m. Bitterová 
02.12.17 Grand Prix  Torino 176 pret./  34 štátov    115.m. Bitterová  
13.01.18 SP Katovice 182 pret./  34 štátov      96.m. Bitterová 
23.02.18 Satelit FIE Barcelona   75 pret./  25 štátov      27.m. Bitterová 
18.03.18   Grand Prix Anaheim         140 pret./  28 štátov            88.m. Bitterová 

 
 
Na základe plnenia plánu prípravy, výsledkov z kontrolných turnajov a formy pretekárok sa javilo reálnym  
dosiahnutie výkonnostných cieľov stanovených v roku 2017 a to: 
1x postup do 32 člennej eliminácie  
 



 
ME U23 2017 – Fleuret ženy             35 pretekárok / 14 štátov. 
 
Nominačné kritériá :   Kitti BITTEROVÁ     -   32 bodov do EP U23 – splnený A limit 
                
Výkonnostné ciele : 1 x postup do 32 člennej eliminácie 
 
 
Kitti BITTEROVÁ – osobný tréner Jozef NAGY. Do sedem člennej skupiny bola nasadená na 4 mieste. 
V skupine dosiahla tri víťazstvá nad Brot /FRA/ , /GEO/ 5:2, Andreyenka Y./BLR/ 5:2, a prehrala tri zápasy 
s Lachman /POL/ 4:5, Ricci /ITA/ 2:5 a Abdrakhmanova /RUS/ 1:5. Z prvého kola postupovala ako 
nasadená č. 20. V neúplnej tridsaťdva člennej eliminácii sa stretla s nasadenou č. 13 – Francúzkou Jubenot 
s ktorou prehrala 6:15. 
V súťaži skončila na 22. mieste. 
Kitti v ťažkej skupine začala dobre, v prvom zápase porazila Francúzku Brot nasledovalo povinné víťazstvo 
nad Gruzínčankou, ktorá síce papierovo bola najslabšia v skupine ale dokázala potrápiť všetky pretekárky 
a Bielorusku dokonca aj poraziť. Kitti začala tento zápas zodpovedne, vytvorila si náskok 3:0, potom prišiel 
ľahkovážny útok z diaľky posun výpadom, ktorý Gruzínka ľahko kryla a odbodom získala svoj prvý bod. 
Od tohoto okamžiku síce Kitti ďalej kontrolovala zápas, ale jej pohyb a aj akcie postrádali razantnosť 
prvých troch zásahov. Napriek tomu Gruzínke sa potom podaril už len jeden bod do nevýrazného útoku 
a zápas hladko ale nie na nulu vyhrala Kitti. V ďalšom zápase sa stretla s Poľkou Lachman ktorá je od Kitti 
vyššia o vyše dvadsať centimetrov. Kitti veľmi pekným šermom Viedla až po 4:3, za tohto stavu asi 30 
sekúnd pred koncom Poľka peknou akciou vyrovnala (obe pretekárky dávali v zápase pekné vypracované 
akcie), Kitti po tomto zásahu po chvílke práce na nohách zvolila najhoršiu akciu, ktorú mohla, z veľkej 
diaľky zaútočila na dlhú Poľku posun výpadom (posun výpad patrí medzi Kittine najslabšie akcie, doteraz 
nechápem prečo ho zvolila, takticky to bola katastrofálna voľba), Poľka hravo Kitti predbodla a vyhrala 
zápas, v ktorom to až do štyroch vypadalo na isté Kittiine víťazstvo. Potom nasledoval zápas s Taliankou 
Ricci, žiaľ ani tu Kitti nebola ochotná dodržiavať pokyny, ktoré som jej dal, šermovala často zo spustenou 
čepeľou a chcela dobre šermujúcu Talianku zasahovať tempovými a prevzatými akciami, čo sa jej vôbec 
nedarilo. Talianka ju prevýšila hlavne takticky. V ďalšom zápase s na nohách veľmi dobre pracujúcou 
Bieloruskou, s ktorou Kitti nemá veľmi priaznivé skóre zašermovala dobrý zápas v ktorom hlavnú úlohu 
mal dôraz a práca nôh (Kitti dokázala ukontrolovať po celý zápas pre ňu vhodnú vzdialenosť z čoho ťažila). 
V poslednom zápase s Ruskou šermovala takticky veľmi zle. Malej veľmi rýchlej Ruske, ktorá po povele 
vpred čakala na Kitti, sa vždy na vzdialenosť približovala Kitti a Ruska útočila do Kittinho posunu a hladko 
bodovala. Zápas mal veľmi rýchli a hladký priebeh, keď vyššie uvedený scenár sa neustále opakoval aj 
napriek tomu, že som jej hovoril aby na Rusku čakala ona. V eliminácii sa stretla z Francúzkou Jubenot. 
Začiatok zápasu prvá minúta a pol bol ešte výsledok tesný, aj keď od začiatku viedla Francúzka, ale 
postupne ako náskok zvyšovala odchádzala Kitti takticky. Nakoniec hladko prehrala.  
S jej výkonom  nie som  spokojný. 
 
+ pozitíva: Odšermovala dobré zápasy s Brot, Andreyenka a až na posledný zápas aj s Lachman. Ak sa 
sústredila bola práca na nohách celkom dobrá.. 
 
- negatíva:  Pre všetky prehraté zápasy bolo zhodné, že ich prehrávala po veľkých taktických chybách. Celý 
turnaj šermovala podľa svojej idei aj vtedy, keď radšej mala počúvať trénera. Vo väčšine zápasov, hlavne 
v eliminácii s Jubenot dala veľmi veľa neplatných zásahov. Akonáhle začne vyššie prehrávať pracuje menej 
a menej zo vzdialenosťou snaží sa všetko riešiť rukami. 
 
 
 
 



U mužov sa ME U23 sa zúčastnili Rastislav Simeunovič, a Adam ZEMAN ktorí splnili minimálnu 
požiadavku trénera,  okrem nich ešte minimálnu požiadavku trénera splnil Martin Gvoth, ktorý však 
účasť na ME U23 odmietol. Na uvedený vrchol sa pretekári pripravili pod vedením  osobného trénera 
Júliusa KRÁLIKA. 
 

 
Účasť a umiestnenia na prípravných turnajoch 
 
Turnaje  Európskeho pohára U23 - muži 
18.11.17 EP U23 Bratislava 120 pret./  27 štátov 73.m. Gvoth, 79.m. Zeman, 111.m. Simeunovič 
03.12.17 EP U23 Mődling   74 pret./  14 štátov 26.m. Simeunovič, 39.m. Gvoth, 51.m. Zeman 
18.02.18 EP U23 Brno   59 pret./  12 štátov 34.m. Zeman, 40.m. Simeunovič, 45.m. Gvoth 
25.03.18 EP U23 Budapest 101 pret./  16 štátov        66.m. Gvoth, 71.m. Zeman, 75.m. Simeunovič 
 
 

Satelitné turnaje, svetové poháre a Grand Prix FIE 
.11.17 Satelit FIE Londýn 207 pret./  34 štátov   154.m. Gvoth 
19.11.17 Satelit FIE Bratislava 120 pret./  27 štátov     73.m. Gvoth, 79.m. Zeman, 111.m. Simeunovič 

 
 
 
ME U23 2017– Fleuret muži      49 pretekárov / 20 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Rastislav SIMEUNOVIČ  - 7 bodov do EP U23 – Splnená min. pož.trénera  
               Martin GVOTH –               6 bodov do EP U23 – Splnená min. pož. trénera 

 
Výkonnostné ciele : 1 x postup do 32. člennej eliminácie  
 
Rastislav SIMEUNOVIČ – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny bol nasadený ako č.6. 
V skupine vyhral 2 zápasy nad:  Tchumburidze /GEO/ 5:3, Schoppa /GER/ 5:4  a prehral 4 zápasy s: 
Haravskyi /UKR/ 2:5, Ingargiola /ITA/ 1:5, Sido /FRA/ 0:5, Kurylovich /BLR/ 0:5.  
Do neúplnej 64 člennej eliminácie postúpil ako nasadený č. 38. V zápase o postup medzi najlepších 32 
prehral s nasadeným č. 27. Lucasom MOTTIATOM z Belgicka 12:15 
Rastislav skončil na 38. mieste. 
Po rozlosovaní Rasťo obdržal ťažkú skupinu v ktorej sa mu podarilo zvíťaziť v dvoch zápasoch. Od 
gruzínca Tchumburidzeho bol Rasťo lepší, porazil ho šermom z dobrej jemu vyhovujúcej vzdialenosti. Ak 
keď bol gruzínec lepší na nohách a dôraznejší, málokedy sa mu podarilo dostať k Rasťovi na dobrú 
vzdialenosť. S nemcom zvíťazil vďaka dobrému úvodu zápasu. Nervózneho nemca Rasťo prekvapil 
útočným šermom a vybudoval si náskok, ktorý nakoniec stačil na víťazstvo. Nemec sa postupne dostával do 
rytmu a na konci zápasustav vyrovnal Rasťo však zakončil zápas takticky veľmi dobre zvolenou akciou 
(útokom v ktorom obišiel súperovu kontra sixtu). V ostatných zápasoch prakticky nemal šancu. Hoci proti 
Ukrajincovi dal dve pekné zásahy, ale po celý čas šermoval Haravsky s prehľadom. Technický a taktický 
rozdiel medzi ním a ostatnými bol ešte väčší. S dvomi víťazstvami postúpil do neúplnej 64 člennej 
eliminácie, kde sa stretol s Belgičanom Mottiatom. Rasťo s Belgičanom, ktorý bol len o trošku lepší, 
dôraznejší odšermoval  v úvodnej tretine celkom vyrovnaný zápas v ktorom dával ale aj obdržal 
vypracované zásahy. Ako však zápas pokračoval pomaly sa Belgičan dostával do prevahy a na konci zápasu 
bola už Belgičanova prevaha dosť badateľná.  
 
+ pozitíva: Snaha, malá nervozita.  
 
- negatíva:  Slabšia práca na nohách a veľké pohyby, takticky málo disciplinovaný 
 
 



Adam ZEMAN – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny bol nasadený ako č.6. V skupine 
vyhral jeden zápas nad Balikyan /ARM/ 5:1. Prehral 5 zápasov s: Auclin /FRA/ 3:5, Galuashvili /GEO/ 
1:5, Lahunou /BLR/ 1:5, Van Campenhout /BEL/ 1:5, Cuk /SRB/ 0:5.  
Zo skupiny nepostúpil. 
Adam skončil na 41. mieste. 
“Adam šermoval v druhej hale, keďže po dohode s pánom Júliusom Králikom som bol pri Rasťovi a on bol 

pri Adamovi, jeho šermiarsky prejav nehodnotím.” 
Výsledok je slabý.    
 
 
Záver: Na Majstrovstvách Európy do 23 rokov v Yerevane som viac očakával od BITTEROVEJ, ktorá 
však nedokázala výsledky dosiahnuté v sezóne premietnuť do konečného poradia. Už to bol neviem koľkáty 
vrchol, kde chýba veľmi málo k tomu aby dosiahla dobrý výsledok. 
 
Záverom by som rád poďakoval trénerom Davidovi KRÁLIKOVI , Júliusovi KRÁLIKOVI ako aj celému 
realizačnému týmu a členom klubov ktorí pretekárom a pretekárkam v príprave pomáhali, aj rodičom za 
podporu.  
 
 
 
 
 
V Šamoríne 28.IV.2018       
 


