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Správa vedúceho výpravy na MSKaJ 2016 v šerme 

Termín a miesto :  1. - 10. apríla 2016 v Bourges (FRA) 2016 

Účastníci:  

Vedúci výpravy: Július KRÁLIK 

Tréner: Jozef  NAGY – reprezentačný tréner fleuret 

 Miroslav Baránik - reprezentačný tréner kord 

 Dávid Králik - osobný tréner fleuret 

 Peter DROBNÝ – osobný tréner kord 

 Andrea Sasváriová – osobná trénerka kord 

 Petr Franta -  osobný tréner kord 

 Marián Purgiňa – člen delegácie SŠZ 

  

Fleuret kadeti: Henrik EGYENES PÖRSÖK KŠ Šamorín             /splnený A limit/                 

Fleuret kadetky: Viktória KRÁLIKOVÁ              KŠ STU Bratislava   / splnený A limit/  

                            Kitti Nagyová                           KŠ Šamorín             

   Karolína Csefalvayová  KŠ Šamorín             

Fleuret juniori: Henrik EGYENES PÖRSÖK       KŠ Šamorín               

Fleuret juniorky: Kitti  BITTEROVÁ              KŠ Šamorín          /splnený A limit/ 

   Rita Pirková   KŠ Šamorín           

                            Viktória KRÁLIKOVÁ              KŠ STU Bratislava    

Kord kadeti:              Lukas Johanides   BŠK Bratislava       

                           Andrej Drenčák  KŠK 1903 Košice      

Kord juniori:               Samuel STOLÁR              AŠ Bratislava 

        Martin REČLO                           AŠ Bratislava 

                            Alex DUDUC                            BŠK Bratislava 

Kord juniorky:  Klára Rečlová    AŠ Bratislava 

 

Logistické zabezpečenie – časť výpravy, kord kadeti s trénerom M. Baránikom zvolila cestu 

lietadlom z Viedne do Paríža a prenájom auta vo FRA, ostatní cestovali osobnými autami 

oddelene podľa harmonogramu súťaží. Voľba použitia osobných vozidiel sa ukázala ako veľká 

výhoda v mieste súťaží, pretože hlavne v začiatočných dňoch transport do haly temer 

nefungoval a i neskôr mnoho výprav používalo drahú prepravu používaním taxíkov, ktoré 

mali nadsadené tarify. Organizátori si vyslúžili veľkú kritiku od delegácií a celkové hodnotenie 

Majstrovstiev bolo skôr negatívne, ako pozitívne. Mnoho európskych federácií porovnávalo 

organizáciu a priebeh majstrovstiev v Novom Sade versus Bourges a tvrdili, že rozdiel 

v prospech NS bol značný. Veľmi neskoré rozhodnutie o nomináciách na tieto Majstrovstvá 

mali za následok, že organizátori ponúkli to najskromnejšie  hotelové ubytovanie v hoteli 

Formula 1, ktoré malo aspoň tú výhodu, že to bol hotel s najkratšou cestou do haly. Časový 

rozvrh nebol temer nikdy dodržaný a iba vďaka naplánovanej veľkej prestávke medzi 
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elimináciami a finalovými súťažami  v centre mesta, nakoniec finále prebiehali podľa daného 

časového plánu.. 

Kontrola šermiarskeho vybavenia prebiehala v dobrom režime, ale bola asi prísnejšia ako na 

iných podobných súťažiach, lebo niektorí pretekári mali starosti s opravou odmietnutého 

materiálu, ale nakoniec to všetci zvládli a súťaží sa plne zúčastnili. 

Nečakaná komplikácia sa vyskytla pri príchode kordovej časti, v ktorej bol Alex Duduc, keď 

pri vystupovaní z auta si zranil ruku. Nasledovalo „oboznámenie sa“ s francúzskou lekárskou 

službou, ktorá nedopadla najlepšie, ba skôr horšie ako v SR, keď sa ani za dve hodiny 

nepodarilo v neskorých večerných hodinách zabezpečiť zrentgenovanie zranenej ruky 

v jednej z dvoch nemocníc s pohotovostnou službou. Podstatne lepšie to bolo až na druhý 

deň, keď službukonajúca lekárka v hale zatelefonovala do nemocnice a zabezpečila tam 

rentgenovanie a ošetrenie Alexa, ktoré nakoniec umožnilo, aby na ďalší deň nastúpil na planš 

a dokonca vyhral 3 zápasy v skupine. 

Celkové hodnotenie: 

a) Podrobné hodnotenie výsledkov prináleží príslušným reprezentačným trénerom. 

Z môjho pohľadu vedúceho výpravy nemám k účastníkom žiadne negatívne 

hodnotenie, ich vystupovanie bolo primerané a dobre reprezentovali našu federáciu.  

 

b) Myslím si, že na úrovni federácie bola organizácia cesty a pobytu vyriešená tak, ako 

sa to len dalo pri takom neskorom objednávaní ubytovania, v budúcnosti by bolo 

absolútne vhodné výrazne urýchliť nominácie na takéto vrcholné podujatia 

s alternatívami splnenia či nesplnenia A-limitu. Prehlásenie dotknutých by malo 

garantovať, že v prípade nesplnenia limitu svoje náklady uhradia SŠZ. Toto by malo 

prebehnúť najneskôr 2 mesiace pred termínom súťaží, alebo aj skôr.. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bratislava, 19.4.2016                                                                              Július Králik, vedúci výpravy 


