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Dagmar Barániková 
Dagmar nastúpila v prvom kole vo veľmi silnej , iba šesťčlennej skupine. Postupne 
prehrala so silnou Shemyakina (UKR) 2:5, Tol (NED) 2:3, ktorej sa v skupine veľmi 
darilo a domácou Del Carretto(ITA) 3:5. Nešermovala s nasadením a potrebným 
sústredením. Všetky jej akcie dokázali súperky predvídať a často dostávala zásahy 
predbodmi do tempa, pričom jej kord ostával úplne mimo zásahovej plochy. V takejto 
povážlivej situácii sa skoncentrovala na zápas s Takács(HUN), ktorú pozná zo 
spoločných tréningov a dokázala ju poraziť 5:2. V tomto zápase bola rýchlejšia 
a dôraznejšia. V rozhodujúcom zápase o postup proti Hooge(DEN) striedala lepšie 
momenty s horšími, dala dôrazné zásahy  útokom s väzbou na telo, alebo do ruky 
súperky, avšak koncentrácia jej nevydržala celý zápas robila veľa chýb a prehrala 
tesne 4:5.Turnaj ju nezastihol v najlepšej forme, chýbala koncentrácia, dôraz a snaha 
ísť za zásahom, pôsobila unavene. Nepostúpila z prvého kola. Skončila 59. so 
zásahovým skóré -4, tretia pod čiarou zo 75 pretekárok. 
Lucia Somogyiová. 
Luciu som videl šermovať len v jednom zápase proti Multerer(GER), ktorý prehrala 
2:5. Stále sa snažila chytať súperkinu čepeľ primou, pričom postupovala k súperke 
a chcela dávať zásahy zblízka na telo. Proti tejto súperke sa to veľmi nedarilo. 
V sedemčlennej skupine postupne prehrala s Nelip(POL) 1:5, Multerer, vyhrala nad 
Ilic(SRB) 5:4, prehrala s London(ISR) 4:5, Flessel-Colovic(FRA) 3:5 a Embrich(EST) 
1:4. S jednou výhrou a   skóré -12 nepostúpila zo skupiny, skončila 67. 
Štefan Cipár. 
Štefan mal v prvom kole tiež veľmi ťažkú skupinu, ale nebolo veľmi z čoho vyberať.  
V prvom zápase nastúpil proti vedúcemu pretekárovi vo Svetovom pohári 
Verwijlenovi(NED) a prehral 2:5. V druhom zápase si trúfal na Čecha Čapeka, ale ten 
šermoval na týchto majstrovstvách v skupine vynikajúco, porazil všetkých súperov 
a Štefan s ním prehral 2:5. Potom ho čakal súper z Olympijskej kvalifikácie 
Abajo(ESP). Števo nedokázal zopakovať niektoré lepšie momenty z bratislavského 
zápasu a opäť prehral 2:5. V týchto chvíľach tiež chýbalo sústredenie, všetky zápasy 
prebehli akoby pomimo. Števo sa sťažoval, že nedokáže v zápasoch vôbec myslieť. 
Skoncentroval sa na zápas proti najslabšiemu v skupine Dobrev(BUL) a vyhral ho 
5:3. Zvíťazil hlavne bojovnosťou. Proti Turkovi Karadeniz však nezvládol tlak 
rozhodujúceho zápasu a prehral s ním 2:5. Nešlo o silného súpera, ale je veľmi 
vysoký, má dlhú ruku a Števo nevie naňho zašermovať, prehral s ním aj v Lipsku pred 
dvoma rokmi. Po tomto zápase bol dosť vyvedený z miery, ale dokázal sa 
skoncentrovať na posledný zápas a ako svoju poslednú šancu na postup, porazil 
silného Piaseckého(NOR) 5:3, na ktorého to prezmenu veľmi dobre ide Števovi. Ešte 
s ním neprehral. V tomto zápase šermoval veľmi sústredene a dával aj veľmi pekné 
vypracované technické zásahy. Zo skupiny však nepostúpil, s dvoma víťazstvami a  
skóré -8 mu chýbali dva zásahy. Skončil 74. z 93 pretekárov. Jeho výkon bol 
poznačený tréningovým výpadkom kvôli svalovým bolestiam v ramene dva týždne 
pred turnajom, ale aj zhoršenou koncentráciou na zápasy, pod ktorú sa podpísalo 
extrémne horúce počasie v ten deň (šermovalo sa v stane) a mal som pocit, že 
neprospievala mu ani početná skupina podporovateľov slovenskej výpravy. 
Nedokázal zopakovať úspešný bratislavský model koncentrácie tesne pred zápasom, 
keď poodišiel od skupiny podporovateľov a prechádzal sa sám medzi planšami. 
 
Zapísal: Ing.Pavol Bottan. 


