
Správa z Majstrovstiev Európy U23 Jerevan 

Kordová výprava v zložení Alex Duduc, Katarína Hunčárová   a Andrea Sasváriová cestovala 

spoločne s fleuretovou v zložení Kitty Bitterová a Jozef  Nagy ako aj s vedúcou výpravy Tatianou 

Drobnou a osobným trénerom Alexa Duduca Petrom Drobným. 

13.4.2018  

Odchod  o 19:00 od čerpacej stanice  OMW pri Auparku, odlet o 22:20hod. z Viedne s príletom do 

Jerevanu o 3:30hod. Vo Viedni sa k výprave pripojila Katarína Hunčárová, ktorá tam doletela z 

Budapesti. 

Problémom po prílete bolo, že dvom členom výpravy – Kitty Bitterovej a Alexovi Duducovi 

nedorazila do Jerevanu batožina. Transfer z letiska bol bez problemov, ubytovanie v hoteli Ibis 

taktiež. 

14.4.2018 

9:00 raňajky 

Po raňajkách sa k nám pridal Ján Cipár, ktorý do Jerevanu cestoval s otcom. 

11:00  akreditácia v mieste konania na miestnej Univerzite. V zápätí po akreditácii absolvovali Katka 

s Jankom kontrolu zbrani, na ktorej bolo všetko v poriadku. Katka absolvovala krátky tréning a 

strečing. Po tréningu sme išli na malú prechádzku, po nej na spoločný obed, večer na malú večeru a 

išli skoro spať, nakoľko deň bol náročný. 

15.4.2018 

9:00 začiatok súťaže kord ženy  

Katarína Hunčárová  6-členná skupina č.7, pl.č.9 

Prvý zápas nastúpila Katka s Favre Aurore |/SUI/. Počas celého zápasu prehrávala vždy o jeden 

zásah. Výborné bolo, že napriek nepriaznivému stavu v bola Katka schopná dorovnať a nepustiť 

súperku do výraznejšieho vedenia. Za stavu 3:4 Katka vyrovnala na 4:4 prevzatím, no vzápätí sa 

snažila súperku prekvapiť útokom, ktorý bol  z diaľky a v poslednom momente Katka stiahla ruku, 

takže dostala čistý zásah a zápas prehrala D4:5. Nasledoval zápas s Linde /SWE/, v ktorom dostala 

prvý veľmi rýchly zásah jednoduchou fintou do kvarty na telo, druhý zásah na 0:2 dostala, keď 

zaútočila z diaľky a súperka predbodla na ruku, na 1:2 znížila prevzatím. Na 1:3 dostala  zásah, kedy 

Katka zaútočila, no útok bol žiaľ nedôrazný a dostala predbod, na 1:4 dostala od súperky zásah 



bodom do jej útoku, ktory smeroval mimo. Piaty zásah na D1:5 dostala pri súčasnej akcii, kedy 

Katkin útok smeroval pase. Škoda rovnakých chýb v zápase, v ktorom bolo potrebné súperku 

vytiahnut do útoku a prevziať po čepeli, čo sa podarilo len jeden raz. Tretí zápas nastúpila Katka s 

Cisneros /ESP/, v ktorom bolo potrebné zabojovať o víťazstvo. Prvý zásah dostala predbodom, kedy 

jej útok začal z diaľky. Nasledovali dva predbody do súperkinej akcie, ktorými sa skóre otočilo na 

2:1, na 3:1 dala Katka zázah výborným prevzatím. Škoda nepozornosti počas ďalších dvoch zásahov, 

kedy dovolila súperke dorovnať na 3:3 a stratila tak sľubný náskok. Na 4:3 dala Katka zásah 

predbodom, no v zápätí ju súperka opäť prekvapila priamym útokom. Piaty zásah dala Katka bodom 

do útoku súperky, kedy trochu zariskovala, no podarilo sa a zápas skončil V5:1. Štvrtý zápas 

nastupovala Katka so Zamachovska /POL/. Neskoršia víťazka sa predviedla rýchlym a dynamickým 

prejavom, kedy z jednoduchých presne ukončených akcií v dobrom tempe Katka prehráva D3:5. 

Posledný zápas nastúpila Katka s De Jong /NED/, papierovo možno trochu prijatelnejšou súperko, no 

častokrát to tak nie je. Katka zápas jednoznačne vyhrala a konečné skóre V5:1 znamenalo druhé 

víťazstvo v skupine. 

V eliminácii o postup medzi 32 najlepších sa stretla s Weber /GER/. Zápas sa vyvíjal veľmi dobre, 

kedypo 1.tretine bolo skóre 6:4, po druhej 8:6. V poslednej tretine Katka ešte viedla 11:9, no potom 

dostala v rade zásahy, ktorými súperka otočila zápas vo svoj prospech a Katka prehrala 12:15. 

40m. / 59účastníčok 

16.4.2018 

9:00 začiatok súťaže kord muži  

Alex Duduc  7-členná skupina č.5, pl.č.5 

Prvý zápas nastúpil Alex proti Bielec /POL/. V úvode Alex síce prehrávol 0:1, no krásnym 

predbodom zvrch na ruku vyrovnal na 1:1. Ďalším predbodom zvýšil vedenie na 2:1. Ďalší zásah je 

dubl, kedy Alex zdubloval útok svojho supera. Pri ďalšej akcii dostáva Alex čistý zásah, lebo v 

poslednom okamihom pred ukončením útoku zapumpoval rukou a distáva čistý na 3:3. Na 3:4 

dostáva zásah útokom, na ktorý nestihol zareagovať. Posledný zásah dostáva presne tak isto ako tretí, 

kedy v poslednom okamihu pred dokončením útoku zapumpuje rukou a dostáva čistý zásah na 3:5. 

Ďalší zápas nastupuje proti Hamoline /BEL/, v ktorom počas celého zápasu doťahoval nepriaznivé 

skóre 0:1, 1:2, 2:3, 3:3, 3:4 a 4:5. Pri poslednom zásahu Alex flešuje bez čepele a je z tho dubl. 

Nasleduje zápas s Vismara /ITA/, ktorý mal jednoznačný priebeh a Alex ho prehral 2:5. Vo štvrtom 

zápase nastúpil proti Van Nunen /NED/ a prehral ho 1:5. Predposledný zápas prehral s Grigoryan 

/ARM/ 2:5 a posledný potrápil Jurku /CZE/, ktorý ako jediný vyhral a to 5:4. 



1V/5D   -12   do eliminácie nepostúpil 

54.m / 59účastníkov 

 

Ján Cipár   6-členná skupina č.6, pl.č.7 

V prvom zápase nastúpil Janko proti Dorigo /FRA/. Zápas mal veľmi rýchly priebeh a Janko dostal 

za sebou 3 rychle útoky, na ktoré sa mu nepodarilo včas zareagovať 0:1-útok na telo, 0:2-utok na 

nohu a 0:3-priamy fleš. Po tomto úvode sa mu podarilo zasiahnuť súpera čistým zásahom útokom, no 

po ňom nasledovali dva zdublované zásahy súpera, ktoré znamenali prehru 3:5. Zápas bol veľmi 

krátky, trval 22sekúnd. Nasledoval zápas s Cuomo /ITA/, ktorý sa tiež od začiatku vyvíjal 

nepriaznivo a Janko v ňom prehrával 0:4. Nasledoval dubl a konečných 1:5. Tretí zápas nastúpil 

Janko proti Bradáč /CZE/, v ktorom viedol 2:0, no následne súper otočil stav na 2:4. Janko ešte 

zabojoval a dorovnal na 4:4, no zápas nedokázal dotiahnuť do víťazného konca a prehral 4:5. 

Štvrtým súperom bol Pittet /SUI/, s ktorým prehral 3:5. V poslednom zápase nastúpil proti Marcol 

/POL/ a žiaľ aj tento zápas prehral 3:5 

0V/5D   -11   do eliminácie nepostúpil 

56.m / 59účastníkov 

18.4.2018 

4:25 odlet z Jerevanu    

6:25 prílet do Viedne 

 

 

 

Andrea Sasváriová 

reprezentačný tréner-kord 

 

 

 

Bratislava, 19.4.2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


