
Správa vedúceho výpravy pre kord MSKaJ Verona 2018  
 

 

Zloženie  výpravy  

 
Vedúci výpravy: Andrea SASVÁRIOVÁ – vedúca výpravy kord 
                                    Jozef NAGY – vedúci výpravy fleuret 
Tréner: Jozef NAGY – reprezentačný tréner pre fleuret 
                                    Andrea SASVÁRIOVÁ – reprezentačná trénerka  pre kord 
                                    David KRÁLIK – osobný tréner Veroniky KRÁLIKOVEJ 
 Marcela LESSOVÁ – osobná trénerka Gaii CANTUCCI 
                                    Ľudovít LUBY – osobný tréner Michala SOPOLIGU 
 Petr FRANTA – osobný tréner Martina a Michala REČLA 
                                    Tibor DOMSITZ – osobný tréner Jázmin UDVARDI 
                                    Gabriela GERŠIOVÁ – generálna sekretárka SŠZ 
  
  

Kord kadetky: Regina BURSOVÁ AŠ Bratislava / splnený A limit  / 
           

Kord kadeti: Michal SOPOLIGA KŠ 1903 Košice / splnená požiad.tr  / 
 Michal REČLO AŠ Bratislava / Výnimka – VV SŠZ / 
 

Kord juniori: Martin REČLO AŠ Bratislava / splnená požiad. tr. / 
 

 
 
Časový harmonogram dopravy prvej časti výpravy - kordistov  
Kord kadetky: 

Odchod autom z Bratislavy 30.3.2018 v skorých ranných hodinách, príjazd do Verony   
30.3.2018 v poobedňajších hodinách – Andrea SASVÁRIOVÁ, Regina BURSOVÁ, 
Gabriela GERŠIOVÁ 
Kord kadeti, juniori: 

Príjazd do Verony 30.3.2018– Michal REČLO, Martin REČLO, Petr FRANTA 
Príjazd do Verony 31.3.2018– Michal SOPOLIGA, Ľudo  
Návraty: 

Kord kadetky: 

Odchod autom z Verony 3.4.2018 v skorých ranných hodinách, príjazd do Bratislavy 
3.4.2018 v poobedňajších hodinách – Andrea SASVÁRIOVÁ, Regina BURSOVÁ, Gabriela 
GERŠIOVÁ 
Kord kadeti, juniori: 

Odjazd z Verony 3.4.2018 – Michal REČLO, Martin REČLO, Petr FRANTA 
Odjazd z Verony 4.4.2018– Michal SOPOLIGA, Ľudovít LUBY 
 
Príchod aj odchod jednotlivých členov výpravy prebehol podľa naplánovanej logistiky. 
 
Ubytovanie s raňajkami bolo zabezpečené v Airport Verona Congres  / Savváriová, 
Geršiová, Bursová, Luby, Sopoliga / , druhá čast výpravy bola ubytovaná v penzióne vo 
Verone. Stravovali sme sa v dejisku MS a v reštauráciách neďaleko hotela.  
 
Na MS sa spolu s výpravou zúčastnili aj rodičia Michala Sopoligu a rodina Rečlová. 



 
Po príjazde sme absolvovali akreditáciu kontrolu zbraní, ktorá bola pre všetkých našich 
pretekárov bezproblémová a plynulá. 
Priestory dejiska MS poskytli možnosti pre tréning pred súťažou, ktoré využili aj naši pretekári. 
Súťaže prebiehali vrámci naplánovaného časového rozpisu a nemali vážnejší sklz. Bolo 
výborné, že každý pretekár mal pri sebe osobného trénera, ktorý s pretekárom aktívne 
spolupracoval počas celého turnaja. 
 
V prvý deň kordových disciplín nastúpil na planš Martin Rečlo v 7-člennej skupine č.18, 
pl.č. 18. o 10:20hod.  
Do súťaže vstúpil Martin suverénnym spôsobom, kedy porazil Chan /SGP/ v bojovnom 
zápase 5:3. Napriek nepriaznivému úvodu, kedy prehrával 2:3 sa dokázal Martin 
zmobilizovať a aktívnym spôsobom boja poraziť súpera troma za sebou nasledujúcimi 
čistými zásahmi. Nasledoval zbytočne rýchlo prehraný zápas so Sauri /MEX/  0:5, v ktorom 
boli Martinove akcie vedené z diaľky a boli nepripravené. V treťom zápase nedal šancu Al-
Dahname /QAT/  a jasné víťazstvo 5:1 bolo veľmi dôležité z hľadiska psychiky. V ďalšom 
nastúpil proti výborne šermujúcemu Kochovi /HUN/, ktorý bol rýchly, presný a dôrazný. 
Tento zápas mal jasne v rukách Martinov súper a Martin ho prehral 2:5. Ďalším Maťovým 
súperom bol Thewanger /AUT/ . Za nepriaznivého stavu 1:2 Martin zaútočil, no útok bol 
pasé a Martin dostáva čistý zásah. Napriek tomu Maťo zabojoval a dvom útokmi stav zápasu 
vyrovnal na 3:3. Žiaľ pri ďalšom útoku stiahol ruku a prehrával 3:4. Pri ďalšej akcii urobil tú 
istú chybu a zápas prehral 3:5. Nasledoval posledný zápas s Eskov /EST/, ktorý Marti prehral 
2:5.  
2V/4D   -7   153. nasadenie v eliminácii 
O postup do 128-ky sa stretol s Perez Contreras /ARG/. Zápas bol veľmi vyrovnaný 
a napriek tomu, že Martin takmer celý zápas prehrával, dokázal za  kritického stavu  12:14 
zápas vyrovnať na 14:14. Žiaľ útokom, pri ktorom stiahol ruku, dostáva rozhodujúci pätnásty 
zásas a zápas prehráva najtesnejším rozdielom. 
 
Konečné umiestnenie  153.m / 200 účastníkov 
 
V druhý deň kordových disciplín sa predstavila Regina Bursová v 7-člennej skupine č.11, 
pl.č.11. o 8:30hod. 
Prvý zápas nastúpila Regina proti Christensen /DEN/ bez rešpektu, v nasadení. Prvý aj druhý  
zásah dala súperke jednoduchým priamym bodom na stehno. Nasledovali dva čisté priame 
body na telo. Pri vedeni 4:0, dostala kvart – kryt odbod na 4:1, posledným dublom sa 
podarilo doviest úvodný dôležitý zápas do víťazného konca a Regina zvíťazila 5:2. 
V druhom zápase nastúpila proti dôraznej Rodopoulou /GRE/. V úvode bola súperka veľmi 
aktívna a jej prvý útok sa podarilo Regine zdublovať, takže bolo 1:1. Na 2:1 sa podarilo 
Regine skórovať z dobre načasovaného útoku zakončeného fitou do kvarty. Nasledovali dva 
duble a skóre bolo priaznivé 4:3, po ktorých nasedoval zo strany Reginy nepripravený útok, 
ktorým vbehla súperke do sekond-zárazu. Dôležitý čistý zásah dala po takticky splnenej 
rade, kedy naznačila súperke fintu do sekondy a hore ukončeným bodom doviedla dôležitý 
zápas do víťazného konca a vyhrala najtesnejším rozdielom 5:4. V treťom zápase nastúpila 
proti Leonard /CAN/. Veľmi jednoducho a účelne šermujúca súperka s francúzskym držaním 
kordu využila nepozornosť a rýchlo viedla 3:0. Zápas Regina prehrala 3:5, no nebyť veľkého 
náskoku na začiatku, mohol mať celý zápas úplne iný priebeh. Nasledoval nepochopiteľný 
výpadok v pozornosti a prehra s Aydin /TUR/ 2:5. Zápas trval necelú minútu a bol určite 
najhorším, z hľadiska šermiarskeho prejavu. Nasledoval zápas s Červenkovou /CZE/, 
v ktorom Regina viedla 2:0, neskôr 3:2. Na 4:2 dala súperke zásah na nohu. Výborne 



rozšermovaný zápas chcela ofenzívnym spôsobom rýchlo ukončiť, no žiaľ dvakrát pri 
svojom útok pokrčila ruku a skóre bolo zrazu 4:4. Škoda, že pri piatom zásahu urobila tú istú 
chybu a prehrala 4:5. Na posledný zápas nastúpila Regina proti Lee Lok Man /HKG/  
a vyhrala 5:3 
3V/3D   +1   61.nasadenie v eliminácii 
O postup do 64-ky sa Regina stretla s Kerskes /NED/. V jednoznačnom zápase ukončenom 
v prvej tretine šermovala Regina veľmi dobre porazila súperku jednoznačne 15:9. 
O postup do 32-ky sa stretla so štvrtou nasadenou Jaakola /FIN/ . Po prvej tretine bol zápas 
ešte tesný a skóre bolo tesné 4:6, no potom skúsená Fínka Regine ušla a kotrolovala priebeh 
zápasu, ktorý vyhrala jasne 15:7.  
 
Konečné umiestnenie  57.m / 125 účastníčok  
 
Druhý deň kordových disciplín sa predstavil tiež Michal Sopoliga v 7-člennej skupine č.2, 
pl.č.2. o 10:20hod. 
Úvodný zápas nastúpil Michal proti Avramidis /GRE/ a prehral 2:5. Nasledoval Belselah 
/UAE/, v ktorý mal Michal od začiatku pod kontrolou a viedol už 4:2. Zbytočným útokom, 
ktorý začal zo zlej vzdialenosti a bol krátky, dostáva zásah prevzatím a súper znížil na 4:3. 
Našťastie sa podarilo doviest tento zápas jednoduchým útokom do víťazného konca a tým 
získať prvé dôležité víťazstvo. Ďalším súperom bol rýchly a dôrazný Boudunov /KGZ/. 
V tomto zápase dal Michal prvý zásah na 1:0 s rimes, no v zápätí dostal zbytočný zásah za 
prekročenie posledného metra na 1:1. Nasledoval veľmi dobre pripravený zásah po čepeli na 
2:1, no následne nezareagoval na útok súpera, ktorý veľmi rýchlo dorovnal na 2:2, vzápätí 
súper zaútočil a Michal prehrával 2:3, následne dostal zásah po boji zblízka, kedy sa súper 
zorientoval rýchlejšie a bolo 2:4. Záverečný súbod pri Michalovom útoku znamenal 
konečných 3:5. Ďalším súperom bol Armaleo /ITA/ . Začiatok bol veľmi vyrovnaný a po 
dvoch súbodoch bol stav 2:2. Nasledovali dva za sebou nasledujúce nie dostatočne 
pripravené útoky, ktoré súper vykryl a odbodol a ujal sa tým vedenia 2:4. Michal ale 
zabojoval, vylákal súpera v druhej intenzii do útoku, ktorý vykryl a odbodol a znížil náskok 
súpera na 3:4. Posledným súbodom Michal síce prehral 4:5, no musím uznať, že napriek 
prehre to bol výborný zápas z hľadiska taktiky a šermiarskych akcií. Výborný moment 
a dobré akcie vystriedal určite slabší výkon s Manchev /BUL/,  s ktorým Michal prehrával už 
1:4, kedy sa zbytočne ponáhľal do nepripravených útočných akcií. Skóre ešte dokázal 
stiahnuť na 3:4, no otočiť zápas s papierovo slabším súperom sa mu nepodarilo a prehral 4:5. 
Posledný zápas nastúpil Michal s Han /SGP/. Tento zápas bol odšermovaný veľmi dobre 
konečné skóre 5:2 znamenalo druhé víťazstvo v skupine a nádej na postup. Je nutné 
spomenúť, že skupina patrila určite medzi ťažšie, o čom svedčí konečné umiestnenie jej 
troch členov 2.Armaleo /ITA/, 8.Boudunov /KGZ/ a 13. Nagy Marcell /HUN/ v celkovom 
poradí MSK vo Verone. 
2V/4D   -2    104. nasadenie v eliminácii 
O 64-ku nastúpil Michal proti Nagy Marcell /HUN/. Zápas mal od začiatku jednoznačný 
priebeh a Michal nedokázal svojho súpera vážnejšie potrápiť. Konečné skóre 5:15 je 
neúprosné. 
 
Konečné umiestnenie 105 / 151 účastníkov  
 
Tak isto v druhý deň kordových disciplín štartoval Michal Rečlo v 7-člennej skupine č.9, 
pl.č.9. o 10:20hod. 
Michal nastúpilhneď do prvého zápasu veľmi sústredene a úvod mu vyšiel výborne, kedy 
porazil Alomiri /KSA/ 5:3, kedy takmer vsetky zásahy dával z krytu a odbodu. V druhom 



zápase si poradil so Zeng /AUS/ 5:1 a vďalšom suverénnym spôsobom zdolal Caycedo 
/COL/ 5:3. Vo štvrtom  zápase porazil Rojas/MEX/ 5:2. Piaty zápas Michalovi nevyšiel 
a prehral hladko 0:5. Po štyroch výhrach prišiel menej sústredený výkon, takže bolo dôležité 
v ďalšom zápase znovu nadviazať na víťaznú šnúru, ktorá z hľadiska postupových ambícií 
mohla znamenať výrazne lepšie nasadenie v eliminácii. Posledný zápas s Chingakham /IND/ 
zvládol Michal výborne a vyhral 5:3 
5V/1D   +9    16.nasadenie v eliminácii 
O 64-ku sa stretol s Craciun /ROM/. V tesnom zápase Michal vybojoval víťazstvo 15:13. 
O 32-ku nastúpil s Elsayed Mohamed /EGY/. V zápase, kedy sa na začiatku zdalo, že 
Michalov súper zo zdravotných dôvodov odstúpi, nastal obrat a mladučký Elsayed svojským 
štýlom natoľko znepríjemnil život nášmu pretekárovi, že si s ním Michal poradiť nevedel 
a prehral 5:15 
 
Konečné umiestnenie 36 / 151 účastníkov 
 
 
Záverom chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri príprave pretekárov, ktorí sa 
podujatia mali možnosť zúčastniť, ako aj Slovenskému šermiarskemu zväzu a jeho vedeniu 
za prípravu a zabezpečenie našej účasti na Majstrovstvách sveta kadetov a juniorov vo 
Verone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrea Sasváriová 
reprezentačný tréner-kord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, 5.4.2018  
 
     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
MSKaJ 
Mato 
Chan /SGP/ 2:3...3:3 na nohu utok...utok 4:3...kryt odbod 5:3 
/MEX/ dostal prvy rychly zasah kryt odbod 0:1, dalsi bol rimes 0:2, dalsi utok z 
dialky, dostava jednoduchy kvart odbod 0:3, bod do utoku 0:4, 0:5 
/QAT/ v5:1 
Koch /HUN/ madar zautocil flesom 1:0, dalsi fles 2:0, double 3:2, dalsi fles dostava 
4:1, utoci Mato 2:4, 2:5 
Thewanger /AUT/ :1:2. Utok pase 1:3, dva utoky za sebou 3:3, urok dostava -stiahol 
ruku 3:4, Mato utoci a v polslednom okamihu stahuhe ruku a dostava cisty zasah... 
Eskov /EST/ urok bez cepele, 0:2, 1:3, 1:4 zo zrazky, kryt odbod 2:5, 
 
17: 
Eliminacia 
Vela nepresnosti a nedokoncenych akcii... 
7:10 , prim odbod 8:10, 9:10, dostava na 11;11:10 kontrasixt vazba bid, utokom 
dava 10:11, dostava 10:12, 10:13, 11:13, 12:13, dostava slabo chytil kryt odbod 
kontrasixt..., 12:14, 
Pauza 
Druha intenzia 13:14., odraz bod 14:14, utok je kratky a dostava cisty zasah 14:15 
 
Regi 
Christensen /DEN/ prvy zasah na stehno, druhy tiez, dva utoky, velmi dobre z 
hladiska aktivity, vidla 4:0, nakoniec dubl V5:2 
Rodopoulou /GRE/ 
Double 1:1, utok 2:1, 4:3, 4:4-vbehla do sekon zarazu, finta dole bod hore 5:4- 
dolezity cisty zasah 
Leonard /CAN/ 
Noha 0:1, zrazka 0:2, predbod 0:3, 2:4, dubl 3:5 
13:11 +2 
Aidin /TUR/ 
1:0, 1:1, 1:2:, 1:2, 1:4, 2:4, 2:5 zly zapas trval 1min 
15:16 -1 
Cervenkova /CZE/ 
2:0, 1:2, utok 3:2, 4:2 utok na nohu...dvakrat zautocila a stiahla ruku 4:4, tretikrat 
urobila tu istu chybu , kedy zautocila a v poslednom okamihu stiahla ruku a dostava 
cisty zasah 4:5, 
19:21 -2 
Lee /HKG/ 5:3 
Prvy utok 1:0, 
Han /SGP/ 1:0, 1:1. , 2:1 bod do utoku, 2:2-utok z dialky..., oktv kryt odbod 3:2, 4:2, 
5:2-kryt-kvart odbod 
 
Eliminacia 
Kerskers /NED/ 15:8 



Jaakola /FIN/. 4:6, 
 
 
Caycedo /COL/ 
1:0utok, 2:0-kotrasixt vazba, 3:0 vytiahol supera do utoku vykryl kontrsixt kryt odbod, 
2:4-nedorazny utok-zastal...,super utoci, kontrasixt odbod 5:3 
 
 
Misko Reclo c.9 
/KSA/ 2xparat rioost 4:3, 3xparat ripost 5:3 
Zeng /AUS/ 3:0, 4:1, bod do tempa 5:1 
10:4 +6 
Caycedo /COL/ 5:3 
15:7 + 8 
Rojas /MEX/ 
Subod 1:1, miso vyflesoval 2:2, 3:0 priamy utok, 4:2 prim odbod v boji zblizka 4:2, 
5:2-utok 
20:9 +11 
Yarov /CAN/ 
0:1 kryt odbod, netrafil ripostu 0:2, 0:3, -dostava na nohu, netriafa ripostu 0:4, Misko 
zautocil na nohu zasah nesvieti, super ho prebera 0:5 
20:14 +6 
/IND/ 
3:1 kryt odbod, 4:1 kryt na dvakrat, 4:2 zbytocny..., pad...3:4-noha...5:3 bod do 
utoku... 
 
Eliminacia 
o 64-ku 
o 32-ku elsayed /EGY/ 2:6, 2:7, 2:8, 2:9, / 
3:11, 5:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misko Sopoliga c.11 
/GRE/ 2:5, 
/UAE/ 4:2 zbytocny utok, ktory je kratky..., 5:3 
Baudukov /KGZ/ rimes 1:0, 1:1 za prekrocenie posledneho metra, utok pocepeli 2:1, 
2:2 super zautocil, 2:3 odraz bod, 2:4 boj zblizka, 3:5 subod 
Armaleo /ITA/ 
2xsubod 2:2, 2xkryt odbod 2;4, kryt odbo 3:4, subod 4:5 
Manchev /BUL/ 
0:2, 1:2-zaraz, 1:3 utok z dialky, 1:4, 2:4-zaraz, 3:4-odraz bod, 4:5 subod 
 
Eliminacia 
Nagy Marcel /HUN/ D5/15 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na MSKaJ sa zúčastnili s výpravou aj T. Drobná, rodičia Nemcovi a V. Cipár.  

Logistické zabezpečenie – cesta lietadlom z Viedne resp. Budapešti, lokálny transport BA-

VIE, BA-BUD cestou klubov. Organizátori urobili maximum pre pomoc delegáciám, dôsledne 

čakali všetky výpravy na letisku a pomáhali pri vybavovaní pasových a colných formalít, 

priniesli batožinu do VIP priestorov, kde delegácie čakali a následne bez veľkého zdržania 

transportovali výpravy do daných hotelov. Z osobnej skúsenosti tvrdím, že z tohto pohľadu 

to asi boli najlepšie organizované majstrovstvá (sveta i zón). Dobre a presne podľa 

harmonogramu fungoval aj miestny transport na a zo športovísk. Veľmi dobré boli pestré 

raňajky, možno trochu skromnejšie boli objednané večere, ale väčšina výpravy nemala 

žiadne negatívne pripomienky. Perfektne fungoval aj odvoz na letisko po skončení pobytu. 

Celkový dojem z pobytu v Uzbekistane treba hodnotiť vysoko pozitívne a organizátori si 

zaslúžia najlepšie známky za veľmi ľudské jednanie, ochotu a veľkú ústretovosť!  

1  

/5 /4  

b. / /2 b./  

/ splnený B limit/ / splnený B limit/  

/2 b./  

Kontrola šermiarskeho vybavenia prebiehala tiež v mimoriadne dobrom režime, keď bol 

nasadený systém z MSKaJ v Moskve, kde celá kontrola prebehla kontinuálne bez čakania 

a odovzdávania materiálu. 

Program súťaží prebiehal väčšinou podľa časového rozpisu s občasným sklzom hlavne vo 

fleurete, kde 15 min. na zápas v eliminácii je neprimeraný a doposiaľ som to nikde nevidel. 

K športovým výsledkom podajú správy zodpovední tréneri zbraní na súťažiach, z môjho 

pohľadu napriek stále stúpajúcej úrovni aj bývalých „nevyvinutých“ šermiarskych federácií 

naše vystúpenie trochu zaostalo za očakávanými výsledkami a skutočnú spokojnosť môžem 

vyjadriť iba za fleuretovú sekciu, kde sa najprv výborne uviedli dievčatá, keď Rita Pirk 



skončila v 16-ke (13. miesto) a Viktória Králiková v 32-ke (32. miesto), čo sú výsledky, ktoré 

ocenili aj kolegovia z iných federácií.  

Celkové hodnotenie:  

1. 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.  

2. b)  Myslím si, že na úrovni federácie bola organizácia cesty apobytu vyriešená 

optimálne, komunikácia so zainteresovanými klubmi bola veľmi dobrá a verím, že 

všetci účastníci boli spokojní, keďže všetko prebehlo dobre a bez stresu, asi okrem 

dní pred cestou, kedy sme čakali na potvrdenia o vízach, ktoré nakoniec boli púhou 

formalitou v príjemnej atmosfére.  

 


