
Správa o účasti na Majstrovstvách sveta kadetov a juniorov v šerme 
fleuretom 2007. 

Belek /TUR/ 8.IV. – 17.IV.2007 
 

Predkladá: Jozef NAGY – zodpovedný tréner zbrane 
 
V dňoch 8. až 17. apríla 2007 sa v Tureckom Beleku konali Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov v šerme. 
Slovensko na tomto významnom podujatí v šerme fleuretom reprezentovali: 

 
Fleuret kadeti:  Jakub JONIAK  (STU Bratislava) 

Andrej KRÁLIK  (STU Bratislava) 
Fleuret juniorky: Gyöngyi HANZELOVÁ (KŠ Šamorín) 
Fleuret juniori: Tibor DOMSITZ  (KŠ Šamorín) 

Michal HORVÁTH  (KŠ Šamorín) 
Jakub JONIAK  (STU Bratislava)   
Pavol CELLER-družstvo (STU Bratislava) 
 

 ako tréner bol Slovenským Šermiarskym Zväzom nominovaný Jozef NAGY. 
 
 
Príprava na uvedený vrchol sezóny pre fleuret prebiehala formou : 

- začiatok sezóny 14.augusta 2006 
- tréningy v KŠ Šamorín ( 4 až 10 tréningových  fáz za týždeň podľa tréningového plánu) 
- sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu (14.VIII.-30.VIII.) tréningy zamerané na všeobecnú 

kondíciu (31.VIII.-10.IX.2006)  
- reprezentačné zrazy každý utorok od 17,00 do 20,00 hodiny v KŠ Šamorín 
- krátkodobé tréningové pobyty Tata,   
- sústredenia v Budapesti (05.-09.III.2007)   
- prípravné turnaje /medzinárodné pre kategóriu kadetov, SPJ, MEJ, MEK/ 
- rehabilitácia, relaxácia /stretching, sauna, masáž/ 

 
 
Počas sezóny bol tréningový plán plnený u Gyöngyi HANZELOVEJ do polovice novembra na príkladnej 
úrovni (81 tréningov). Od 19. novembra do 12. februára absolvovala však len 4 tréningy a 1 SPJ 
v Montreale. Po prvý krát za posledných 3 roky absolvovala v auguste celú kondičnú prípravu, čo sa 
ukázalo v úvode sezóny, kde prakticky na všetkých turnajoch ktorých štartovala predvádzala vrcholový 
šerm a končila na finálových pozíciách. Na rozdiel od minulej sezóny sa jej darilo udržať aj stanovernú 
taktiku az na posledný zápas SPJ v Taliansku kde prehrala s Geurts za vedenia o zásah. Zo štyroch štartov 
na SPJ dosiahla 4 finálové umiestnenia. Žiaľ od polovice novembra na tréning zanevrela a tak jej posledná 
juniorská sezóna ušla. Malaznačné problémy aj so životosprávou. Napriek tomu ju Predsedníctvo SŠZ na 
MSJ nominovalo aj proti mienke reprezentačného trénera. 
 
Jakub JONIAK trénoval v klube STU Bratislava pod vedením reprezentačného trénera Júliusa KRÁLIKA. 
Táto sezóna sa nevydarila celkom podľa jeho predstáv. 
 
Andrej KRÁLIK  trénoval v klube STU Bratislava pod vedením reprezentačného trénera Júliusa 
KRÁLIKA. Počas sezóny mal niekoľko veľmi pekných výsledkov z medzinárodných turnajov a aj na MEK 
predviedol ceľkom pekný a vyzretý šerm. 
 



Michal HORVÁTH 140 tréningov. Miško mal jednu z najlepších účasťí na tréningoch, jeho príprava sa 
blížila najviac k pôvodnému plánu, začiatok sezóny mal veľmi dobrý, žiaľ od februára vzhľadom k tomu, že 
Michal tento rok maturuje sme plán prípravy vôbec nedodržiavali. Nevedeli sme sa zúčastniť plánovaných 
sústredení v Mátraháza a v tauberbischofsheime, a ani krátkodobých pobytov na reprezentačných zrazoch 
maďarskej reprezentácie v Budapešti. A Aj domáce tréningy boli značne slabé lebo buď chýbal Miško alebo 
Tibor.  
 
Tobor DOMSITZ 164 tréningov. Tibor už roky patrí medzi najsvedomitejších pretekárov KŠ Šamorín, čo sa 
dochádzky týka. V tejto sezóne k veľmi dobrej účasti pridal aj cieľavedomý a svedomitý prístup, čo sa 
prejavilo aj nadosiahnutých umiestneniach pošas sezóny. Jeho výkonnosť oproti minulým  rokom značne 
stúpla. 
 
 
Výkonnosť pretekárov som počas sezóny testoval formou kvalitne obsadených turnajov kadetov,  ako aj 
účasťou na Svetových pohároch juniorov, junioriek a všeobecnými i špeciálnymi testmi. 
 
Kadetské turnaje 
16.09.06 FTV Jugendpokal Frankfurt   50 pret./    5 štátov   7.m. Králik   
  7.10.06 NK Budapest Kupa Budapest 110 pret./    9 štátov  32.m. Králik 
29.10.06 Coupe de Samaria Šamorín 153 pret./  12 štátov 28.m. Králik  
17.02.07 Dunajský pohár Bratislava   57 pret./  10 štátov   5.m. Králik 
07.03.07 MEK Nový Sad   80 pret./  26 štátov 47.m. Králik 
31.03.07 Valašský Fleuret Zlýn   35 pret./    2 štáty   1.m. Králik 
   
 
MT + Svetové poháre junioriek 
16.09.06 FTV Jugendpokal Frankfurt   26 pret./   4 štáty   3.m. Hanzelová 
24.09.06 MT seniorky Graz   35 pret./   5 štátov   3.m. Hanzelová 
30.09.06 MS Torino   89 pret./ 34 štátov 60.m. Hanzelová 
15.10.06 SPJ Mem. Martinenga Bratislava 102 pret./ 20 štátov   3.m. Hanzelová 
21.10.06 SPJ Lucca   41 pret./   7 štátov   7.m. Hanzelová  
11.11.06 MEJ Poznaň   63 pret./  20 štátov 17.m. Hanzelová 
18.11.06 SPJ Loures   29 pret./    4 štáty   1.m. Hanzelová 
20.01.07 SPJ Montreal   34 pret./    5 štátov   3.m. Hanzelová 
17.03.07 SP Budapest 101 pret./  18 štátov 59.m. Hanzelová 
 
 
MT + Svetové poháre juniorov 
17.09.06 MT Frankfurt   36 pret./    3 štátov     3.m. Horváth,   3.m. Celler,   5.m. Joniak,  10.m. Domsitz 
23.09.06 MT seniori Graz   58 pret./    7 štátov   27.m. Domsitz,   38.m. Horváth 
28.09.06 MT Waršawa   83 pret./    4 štáty   23.m. Horváth ,  26.m. Joniak,   39.m. Celler,  40.m. Domsitz      
15.10.06 SPJ Mem. Martinenga Bratislava 132 pret./  23 štátov   12.m. Domsitz,   45.m. Joniak,  60.m. Horváth,  81.m. Celler 
21.10.06 SPJ Londýn 123 pret./  21 štátov   14.m. Horváth  45.m. Joniak,   64.m. Celler,  72.m. Domsitz      
04.11.06 MEJ Poznaň   76 pret./  24 štátov   15.m. Domsitz, 22.m. Joniak,    38.m. Celler,   52.m. Horváth  
11.11.06 SPJ Luxemburg   68 pret./  14 štátov    3.m. Horváth,  16.m. Celler,   21.m. Domsitz,  44.m. Joniak ,  
02.12.06 SPJ Leszno 112 pret./  17 štátov   15.m. Joniak,  51.m. Celler,  56.m. Horváth,  67.m. Domsitz 
17.12.06 SPJ Steinfurt 112 pret./  17 štátov   21.m. Domsitz,  25.m. Joniak,  47.m. Horváth 
21.01.07 SPJ Montreal   48 pret./    5 štátov   1.m. Domsitz,  15.m. Horváth,  16.m. Joniak,  22.m. Celler 
28.01.07 SPJ Como 109 pret./  20 štátov   32.m. Domsitz,  60.m. Horváth,  74.m. Celler,  80.m. Joniak,   
10.02.07 SPJ Mődling 156 pret./  25 štátov    44.m. Celler,  92.m. Horváth, 125.m. Joniak,  134.m. Domsitz   
 
 
Na základe dosiahnutých výsledkov, špeciálnych a aj všeobecných testov,  sa javilo reálnym dosiahnutie  
stanovených výkonnostných cielov zo začiatku sezóny a to: u Joniaka postup do 8 členného finále 
u kadetov, u Králika postup do 32 člennej eliminácie u kadetov. Domsitz a Horváth postup do 32 člennej 
eliminácie. V družstvách sa javilo reálne postup medzi najlepších 16 družstiev. U Hanzelovej vzhľadom an 
dlhú dobu, ktorú netrénovala a preto slabú kondíciu savýkonnostný cieľ postup do 8 členného finále zdal 



značne nereálny. Ako reprezentačný tréner som pred turnajom avizoval, že jej kondícia vystačí zhruba na 32 
člennú elimináciu. 
 
 
MSK 2007 – Fleuret kadeti             86 pretekárov / 39 štátov. 

 
Jakub JONIAK – Osobným trénerom je Július Králik. Do 7 člennej skupiny bol na základe minuloročného 
víťazstva na MSK nasadený na 1 mieste. Vyhral 5 zápasov nad: Gordon  /RSA/ 5:0, Poscharnig /AUT/ 5:4, 
 Choi /HKG/ 5:2, a Jeon /KOR/ 5:3, Stasulans /LAT/ 5:3 a prehral jeden zápas s: Rosowsky /GBR/ 3:5. 
Z prvého kola postúpil do neúplnej 128 člennej eliminácie na 11 mieste. V zápase o postup medzi 64 
pretekárov mal voľný los a v zápase o postup medzi 32 najlepších prehral so Schnyrom /ISR/ 14:15. 
Skončil na 38 mieste. 
Jakub v tejto sezóne tak ako aj ostatnú šermoval so značnými výkyvmi. Počas sezóny sa mu nedarilo až tak 
ako v predošlej. ˇasto som mal dojem , že jeho koncentrovanosť nie je až taká dobrá ako predošlé roky. 
Svetlou výnimkou bol svetový pohár v Leszne, kde šermoval veľmi dobre takticky a hlavne veľmi 
koncentrovane – výborný zápas s Khovanským, ktorý aj vyhral. Na Majstrovstvách sveta v kole odšermoval 
svoj štandard,čo pri jeho kvalitách znamenalo 5 víťazstiev. Škoda zápasu s Rosowským, ktorý podľa mňa 
tiež nešermoval dosť koncentrovane. V zápase s izraelcom Schnyrom Jakub po celý čas viedol, pričom 
počas celého zápasu mal problém so zbraňami – kazili sa už počas prvého kola, z každej vyliezali dráty. 
Zbrane mali obaja s Andrejom spravené katastrofálne. V strede zápasu s izraelcom Jakub viedol aj 
rozdielom 3 zásahov čo nakoniec izraelec skresal na 14:13 pre Jakuba. Záver však už patril izraelcovi, keď 
Jakub netrafil dobre pripravené akcie. Čiastočne to mohlo byť katastrofálne pripravenými čepelami ale 
čiastočne chýbala lepšia vyšermovanosť a presnosť pri zakončovaní. 
Jakub nesplnil výkonnostný cieľ, ktorý mal stanovený: postúpiť do 8 členného  finále.  
 
Andrej KRÁLIK – Osobný tréner Július Králik.  Mal 7. člennú skupinu do ktorej bol nasadený na 3. mieste. 
V skupine vyhral 3 zápasy s: Telnykh /UKR/ 5:2, Celebi /TUR/ 5:2 a Jessing /DEN/ 5:1. Prehral 3 zápasy s: 
Noite /POR/ 2:5, Supe /LAT/ 1:5, a Desmet /USA/ 1:5. 
Do neúplnej 128 člennej priamej eliminácie bol nasadený ako č. 45. O postup do 64 člennej eliminácie mal 
volný los a o postup medzi 32 najlepších prehral s Komissarov /RUS/ 4:15 . 
Skončil na 52. mieste. 
Andrej cestoval na uvedené majstrovstvá ako druhoročný kadet. Z minuloročných majstrovstiev sveta 
kadetov  v taebaku už mal skúsenosti. Na majstrovstvách sveta nešermoval v dobrej pohode. Zdal sa mi 
málo dôrazný v pohybe na nohách. Často nedokončoval odsun – odstúpil len ľavou (zadnou) nohou 
a pravou zastal na mieste. Takto dostával značné množstvo útokov. Ani v protiútokoch sa mu nedarilo, 
často ich súper vedel vykriť. Chýbal vúčší dôraz. Takticky nebol zlý, chýbal však dôraznejší pohyb a 
zakončenie. Myslím si, že pretekár s jeho skúsenosťami sa mal prepracovať do 32 člennej eliminácie. 
Komissarov v eliminácii ho jasne prevýšil. Andrej mal však vyhrať viac zápasov v skupine. 
Jeho výsledok hodnotím ako slabý. 
 
 
MSK 2007 – Fleuret juniori             117 pretekárov / 45 štátov. 

 
Michal HORVÁTH – Osobný tréner Jozef NAGY.  Mal 6. člennú skupinu do ktorej bol nasadený na 1. 
mieste. V skupine vyhral 4 zápasy s: Teixiera /POR/ 3:2, Gmerek /POL/ 5:3, Varekamp /NED/ 5:2 a Orozco 
/MEX/ 5:4. Prehral 1 zápas s: Waizmann  /ISR/ 2:5. 
Do neúplnej 128 člennej priamej eliminácie bol nasadený ako č. 21. O postup medzi 64 najlepších mal 
volný los a postup medzi 32 najlepších prehral s Sglunda /CZE/ 12:15.  
Skončil na 34. mieste. 
Miško bol druhým rokom junior. Na turnajoch SPJ sa mu až do fenruára darilo. Podľa môjho úsudku 
šermoval dosť pestro a z našich pretekárov mal podľa mňa najstabilnejšiu formu. Cez leto posiloval ším sa 



mu do značnej miery podarilo odstrániť problémi z minulej sezóny so subtílnejšou postavou. Veľmi dobrý 
výsledok dosiahol na SPJ v Luxemburgu, kde skončil na 3. mieste (porazil viacerých pretekárov 
z Francúzskej špičky). Jeho šermiarsky prejav sa oproti predošlej sezóne značne zlepšil – na nohách je 
stabilnbejší, pridal na presnosti a rýchlosti zakončenia. Žiaľ značné problémmy má ešte stále so svojou 
psychikou. Chýba mu zdravá sebadôvera a kľud pri zápasoch. Na tých turnajoch na ktorých si veril končil 
zvyčajne vo finále. Aj na Majstrovstvách sveta šermoval v zápase so Sglundom, (ktorý myslím si bol 
jedným z najprijateľnejších súperov v zápasoch o postup medzi najlepších 32) veľmi nervózne. Už pred 
zápasom bolo vidieť Miškovu nervozitu a aj povedal, že s uvedeným pretekárom vždy šermuje veľmi zle. 
Pre mňa to je celkom nepochopitelné, že si neveril veď odšermoval prvé kolo veľmi dobre a aj posledný 
zápas s izraelcom prehral len kvôli menšej koncentrácii. Nechcem Miška ospravedlňovať, lebo Sglundu mal 
nabiť za všetkých okolností, ale rozhodca sa viackrát zásadne pomýlil v prospech Sglundu (otočil celkom 
evidentne 3 zásahy čo pozápase dosvedčili aj Český kolegovia). Napriek tomu však mal Michal zápas 
vyhrať. Do budúcna si musí popracovať na svojej psychike,ešte posilniť svoju postavu. 
S dosiahnutým výsledkom Michala HORVÁTHA nie som spokojný, so šermiarskym prejavom až na zápas 
so Sglundom však spokojný som..    
 
Tibor DOMSITZ – Osobný tréner Jozef Nagy.  Mal 7. člennú skupinu do ktorej bol nasadený na 1. mieste. 
V skupine vyhral 3 zápasy s: Klemš /CZE/ 5:2, Yousef /KUW/ 5:4, a Guardado /MEX/ 5:1. Prehral so Széki  
/HUN/ na čas 3:4, Byk /BLR/ 1:5 a s Ulusahin /TUR/ na čas 4:5. 
Do neúplnej 128 člennej priamej eliminácie bol nasadený ako č. 53. O postup medzi 64 mal zvíťazil nad 
Ramkou /BLR/ 15:10 a o postup medzi najlepších 32 prehral s Im /KOR/ 4:15. 
Skončil na 51. mieste. 
Tibor cestoval na uvedené mMajstrovstvá už značne mimo formy. Mal veľmi dobrí začiatok sezóny 
(september 2006 – január 2007) ale po januári mu forma postupne klesala. Aj keď sa zúčastňoval skoro 
všetkých tréningov jeho nasadenie klesalo adekvátne s formou. Žiaľ kvôli príprave na maturity sme od 
januára nevedeli absolvovať ani jeden z plánovaných sústredení, krátkodobých tréningových pobytov, čo sa 
odzrkadlilo aj v dosiahnutých výsledkoch od febvruára po Majstrovstvá sveta juniorov. Po celý rok mal 
Tibor najväčšie problémy z dodržaním zvolenej taktiky. Na turnajoch kde šermoval koncentrovane 
a dodržiaval predom stanovenú taktiku sa mu darilo a dosahoval veľmi dobré výsledky a na turnajoch kde 
taktiku nedodržal a hnal sa zbytočne do nepripravených útokov väčšinou končil katastrofálne. Mal 
pravdepodobne najväčšie výkyvy čo sa dosiahnutých výsledkov týka. Uvedená skutočnosť sa podpésala aj 
pod účinkovanie na Majstrovstvách sveta. V prvom kole prehral na čas so Szíkim keď ešte 10 sekúnd pred 
koncom viedol 3:2, s Ulusahinom prehrával 0:4 potom pripravenými útokmi vyrovnal na 4:4 aby vzápätí 
takticky chybil a prehral 4:5. V prvej eliminácii s Bielorusom Ramkouvom prehrával 3:10, v tretej tretine 
dal za sebou 12 zásahov a vyhral. V ďalšej eliminácii s Korejcom Im-om nemal šancu. Kórejec ho prevýšil 
v každom smere a zaslúžene vyhral. Tibor s pretekármi z východu (JPN, KOR,) nevie šermovať. Uvedení 
pretekári kladú dôraz na dynamiku a akcie si nepripravujú dlho – toto Tiborovi nesedí. V budúcnosti si musí 
popracovať na dodržiavaní taktiky a na nacvičení krátkych jednoduchých útokov. V obrane je dobrý ale 
útoky prevádza bez prípravy a z dialky.   
S jeho výsledkom a ani so šermiarskym prejavom nie som spokojný. 
 
 
Jakub JONIAK. Mal 7člennú skupinu, do ktorej sa nedostavil Bolívijčan. Do skupiny bol nasadený na 2. 
mieste. Vyhral 2 zápasy nad: Zikri /ISR/ 5:2, Gomez /MEX/ 5:3 a prehral tri zápasy s: Journet /FRA/ 3:5, , 
Bíró /HUN/ 4:5 a s Kang /KOR/ 2:5. Z prvého kola postúpil do neúplnej 128 člennej eliminácie na 70 
mieste. V zápase o postup medzi 64 vyhral nad Fouad /EGY/ 15:11 a v zápase o postup medzi najlepších 32 
prehral s Osmanski /POL/ 8:15. 
Skončil na 61 mieste. 
Jakub bol posledným rokom kadet, teda ešte v kategórii juniorov môže štartovať 3 roky.  V tejto sezone 
nemal ani u juniorov také dobré a vyrovnané výsledky ako rok predtým.. Na Majstrovstvách sveta juniorov 
šermoval evidentne vo väčšej psychickej pohode, ako pár dní predtým u kadetov. Žiaľ ale nešermoval 



evidentne vo svojej štandartnej forme. Podobne ako u Domsitza a Horvátha aj uňho bolo badať nie dobre 
vyladenú formu a dokonca podla mňa ani hrubá odvedená robota na tréningoch u neho nebola prevedená 
v dostatočnej miere.  Podľa mňa najväčšie problémy má Jakub pravdepodobne so správnou  motiváciou, 
ktorá potom zabezpečuje úroveň a kvalitu prístupu k tréningom. V dosiahnutí lepšieho výsledku podľa mňa 
chýbal evidentný deficit odtrénovaných tréningových jednotiek. 
S jeho výsledkom a ani so šermiarskym prejavom nie som spokojný. 
     
  
 
MSJ 2007 – Fleuret juniorky            92 pretekárok / 41 štátov. 
 
Nominačné kritériá : Hanzelová Gyöngyi      -  Získala 34 bodov do SPJ zo stanovených turnajov. 

  
Výkonnostné ciele : Gyöngyi Hanzelová postup do 8. členného finále / v roku 2006 -19.miesto / 

  
Gyöngyi HANZELOVÁ – osobný tréner do februára Jozef NAGY od 12 februára PaeDr. Arpád ÉRSEK. 
Do 7člennej skupiny do ktorej sa nedostavila Bulharka  bola nasadená ako č.1. V skupine vyhrala 4 zápasy 
nad: Voychenko /UKR/ 5:2, Montazeran /IRI/ 5:1, Didic /MDA/ 5:2,  Fischenko /KAZ/ 5:1 a prehrala  1 
zápas so Shaban /EGY/ 3:5. Po prvom kole bola nasadená ako č. 18. O postup medzi najlepších 64 
nemusela šermovať o postup medzi najlepších 32 vyhrala s Karmanovou /UKR/ 15:9 a v boji o postup 
medzi najlepších 16 prehrala s Nishioka /JPN/ 11:15.  
V súťaži junioriek skončila na 21. mieste. 
Gyöngyi bola posledným rokom juniorkou. Po troch rokoch konečne absolvovala celú letnú kondičnú 
prípravu čoa sa odzrkadlilo vo výsledkoch dosiahnutých da klonca októbra 2006 do kedy trénovala 
svedomito. Žiaľ potom sa vyskytli problémy so životosprávou prišla na tréning pod vplyvom alkoholu a od 
18 novembra ani na tréningy do 12 februára nechodila. Ako reprezentačný tréner som tvrdil, že 
Majstrovstiev sveta junioriek sa uvedená pretekárka nemá vôbec zúčastniť, lebo: 

1. Nikto nemá mať nomináciu istú na základe zásluh, len preto že lepšie nemáme,  ale na základe 
pripravenosti a odvedenej práce, ktorú Gyöngyi zjavne neodviedla. 

2. Tvrdil som, že od časod 12 februára po 10 apríl nestačí na kvalitnú kondičnú prípravu a Gyöngyi na 
Majstrovstvách sveta môže skončiť maximálne v 32 člennej eliminácii. Nie preto, že nie je dobrou 
šermiarkou (jej šermiarske kvality ju predurčovali do 8 členného finále), ale preto, že odíde 
kondične. Lebo je pretekárkou, ktorej spôsob šermu (kontry) vzžaduje značné fyzické dispozície, 
ktoré mať nebude. 

 
Žiaľ na uvedených Majstrovstvách sveta junioriek došlo na moje slová a Gyöngyi vzápase o postup do 16 
člennej eliminácie po prvej tretine viedla 7:4, po druhej tretine 10:7 a tretiu tretinu prehrala 0:8 teda zápas 
10:15. Uvedený zápas prehral jednoznačne kvôli slabej kondícii. Kým v prvej tretine ona usmerňovala 
zápas, čo sa jej darilo kvôli dobrému pohybu po planši (pred útokmi vedela odísť a vykriť, respektíve urobiť 
včasné protiútoky a aj jej útoky boli patrične rýchle a na nohách pripravené, v druhej tretine se jej to darilo 
už len čiastočne – súperka nič nezmenila len Gyöngyiin sa spomalil a bolo ho menej, a v tretej tretine už 
neostala energia na prípravu na nohách , pred súperkiným útokom už nestíhala odísť (odišla len ľavou 
nohou, protiútoky boli neskoro a bez potrebnej razancie a ani útoky už neboli pripravené a boli krátke 
a pomalé). Nemyslím si, že problém bol s tým že by nechcela, na turnajoch je Gyöngyi vždy motivovaná, 
ale problém bol z kondíciou. Okrem toho je jasne vidieť, že rameno ozbrojenej ruky je už tuhšie – bude to 
musieť uvoľňovať sama a sústrediť sa na chybu sama.   
Myslím si, že zhodnotenie ktoré poskytol jej nový osobný tréner, nezodpovedá pravde. Gyöngyi v tejto 
sezóne pred Majstrovstvami sveta junioriek prehrala len jeden zápas na 15 zásahov v ktorom viedla a to na 
SPJ v Lucce s Geurts 9:10. Takže v zápase s Nishioka nešlo o to či vie súťažiť /a, že súťažiť vie, o tom 
svedčí aj najviac finálových umiestnení z SPJ zo všetkých slovenských pretekárov a pretekárok ako aj to, že 
spravidla prináša najlepší výsledok zo slovenských pretekárov na MEJ, MSK, MSJ MS/.  



Ostatne či sa jedná o nedostatok kondície si môže posúdiť každý sám, lebo z uvedeného zápasu som urobil 
vydeonahrávku, ktorú si predsedníctvo môže prezrieť. 
 
 
 
MSJ 2007 – Fleuret juniori družstvá             štartovalo 33družstiev z 33 štátov. 
 
Výkonnostné ciele : Skončiť do 16. miesta 
 
Po výkone na turnaji jednotlivcov bolo naše fleuretové družstvo juniorov klasifikované na 13 mieste. 
O postup do 16. člennej  člennej eliminácie sme museli bojovať s družstvom Mexika. Tohoto zápasu som sa 
troška obával, mexičania podobne ako ostatné štáty za minulý rok urobili značné pokroky. Naše družstvo sa 
ale k zápasu postavilo veľmi zodpovedne a po celý čas viedlo, pretekárom nechýbala zdravá sebadôvera, 
mexičania nás síce troška potrápili ale vždy sme mali s prehľadom na vrch: 
Skóre našich pretekárov:  Joniak   + 5  (18/13)    

Horváth -  2  (12/14) 
Domsitz + 5  (15/10)  

O postup do 8 členného finále sme sa stretli so dštvrtým nasadeným - družstvom Číny. V tomto zápase naši 
pretekári držali krok s číňanmi len počas prvej tretiny (10:13), druhá tretina skončila (5:15)pre číňanov 
a tretia (6:15) pre číňanov. Po prvom zápase som podľa dohody vymenil toho ktorý zašermoval najhošie 
skóre (T. Domsitz -3) za Paľa Cellera. V tomto zápase družstiev veľmi dobre zašermoval Michal Horváth, 
ktorému pretekári Číny sedeli najlepšie (vedel im konkurovať hlavne na nohách a v rýchlosti) ostatní 
prehrávali hlavne kvňli horšej práci nôh a pomalšej ruke. 
Uvedený zápas podobne ako zápas pred rokom s talianmi ukázal  veľký potenciál nášho mladého družstva 
v budúcnosti, ale len za predpokladu, že sa uvedených pretekárov a minimálne 2-3 ľudí v druhom slede 
podarí udržať.  
Skóre našich pretekárov:  Domsitz -   3 (  2/  5)  1 zápas 
                      Celler   -   7 (  3/10)  2 zápasy 

Joniak  - 10 (  5/15) 
Horváth -   4 (11/15) 

 
V konečnom poradí sme skončili na 12. mieste.. 
 Vytýčený výkonnostný cieľ sme splnili.  
Oproti roku 2006 sme sa zlepšili o dve miesta a z 33 družstiev sme skončili na 12 mieste čo je dobré 
umiestnenie. K lepšiemu umiestneniu treba lepšie zašermovať v jednotlivcoch aby v záapase o 8 sme dostali 
prijatelnejšieho súpera. 
S výkonom družstva som spokojný. 
Ak vezmeme do úvahy, že naše družstvo je ešte stále mladé,  tak dosiahnuté umiestnenie je dobré a dáva 
predpoklad k finálovému (8.členné finále) umiestneniu v budúcej sezóne, ale len za predpokladu, že sa 
družstvo podarí udržať pokope. 
 
 
 
Záver: Záverečná príprava na uvedený vrchol nebola kvňli maturitám skoro nijaká (Domsitz, Horváth) . 
Žiaľ športovci, ktorí mali svojimi výkonmi potiahnuť ostatných tak neurobili (Hanzelová, Joniak). Napriek 
tomu si myslím, že umiestnenia Joniaka v kadetoch , Hanzelovej, Horvátha, Domsitza nie sú neúspechom. 
Tak malá šermiarska krajina akou Slovensko nesporne je, môže myslieť na finálové, respektíve medailové 
výsledky len za úplne ideálnych podmienok a ideálnej formy. To, že sme na vrcholné umiestnenia nesiahli 
je skutočnosť, ale skutočnosťou je aj to, že naši pretekári postupovali vo väčšine prípadov medzi 64 
najlepších, alebo končili v blízkosti tridsaťdvojky, respektíve v prvej polovici štartového poľa (asi tam, kam 
naša krajina pravdepodobne patrí).  



 
 
Záverom by som rád poďakoval trénerovi Júliusovi KRÁLIKOVI, ako aj celému realizačnému týmu, 
predstaviteľom klubov z ktorých uvedení pretekári a pretekárky vzyšli, i rodičom za celoročnú podporu, 
a zaželal do budúcej sezóny veľa športových úspechov.  
 
 
V Šamoríne 25.IV.2007       


