
Správa vedúceho výpravy z MSKaJ 2007. 
Belek /Turecko/ 8.-17.IV.2007 

 
Predkladá : Jozef NAGY 
 
Kadetské a juniorské Majstrovstvá sveta sa v roku 2007 konali v Turecku  (Belek) v dňoch    8.-18. 
apríla 2007.  
Slovensko na základe nominácie trénerskej rady, schválenej  predsedníctvom SŠZ, reprezentovali 
uvedení športovci a tréneri: 
 Július KRÁLIK - z poverenia FIE organizátor turnaja 
 Jozef NAGY - vedúci výpravy, tréner – fleuret kadeti, juniorky 
     juniori 
 PeDr. Arpád ÉRSEK - tréner pre kord juniorky  
 Miroslav BARÁNIK - doprovod 
 Andrej KRÁLIK - fleuret kadeti 
 Jakub JONIAK - fleuret kadeti, juniori 
 Tibor DOMSITZ - fleuret juniori  
 Michal HORVÁTH - fleuret juniori 
 Pavol CELLER - fleuret juniori družstvá 
 Gyöngyi HANZELOVÁ - fleuret juniorky 
 Dagmar BARÁNIKOVÁ - kord juniorky 
 
 
Organizácia cesty : 
1.časť výpravy v zložení ( J. Nagy, A. Králik J. Joniak ) cestovala 8.IV.2007, z letiska vo Schwechate 
(AUT) do Istambulu a z Istambulu do Antalye. Z Antalye usporiadateľ zabezpečoval dopravu až 
k hotelu v Beleku. 
2.časť výpravy v zložení ( T. Domsitz a M. Horváth ) cestovala 11.IV.2007 podobným spôsobom ako 
1. časť výpravy. 
Najneskôr pricestovala 3. časť výpravy v zložení ( PaeDr. A. Érsek, M. Baránik, D.Barániková, Gy. 
Hanzelová, P. Celler a Š. Cipár, ktorý sa zúčastnil MSJ na vlastné náklady),  podobne ako prvé dve 
časti výpravy.   
Domov sme cestovali bez problémov podobným spôsobom, tiež na etapy  (M. Baránik, D. Barániková 
a Š. Cipár 15.IV.2007, Gy. Hanzelová a PaeDr. A. Érsek  16.IV.2007 a ostatní 17.IV.2007). 
 
Ubytovanie, strava, tréningové možnosti: 
Ubytovanie sme mali zabezpečené vo trojhviezdičkovom hoteli Amfora v dvoj a trojposteľových 
izbách. Hotel bol približne 40 minút chôdze od miesta konania  MSKaJ. Raňajky boli v cene 
ubytovania, ale boli značne chudobné (2 druhy syra, pečivo, paradajky, vajíčka, káva, čaj, maslo, džem, 
jeden druh salámu sa veľmi rýchlo minul a tý ktorý išli jesť príliš skoro, respektíve neskoro už salám 
nemali. Obedy, respektíve večere,  si pretekári zabezpečovali v okolitých reštauráciách z diét, ktoré boli 
32 Euro na osobu a deň, a ktoré bohato stačili. 
Ubytovanie bolo v zásade na dobrej úrovni až na to, že Jakub Joniak býval spolu s vedúcim (trénerom 
Jozefom NAGYOM) čo bolo asi na týchto Majstrovstvách sveta raritou, anie je zaužívané ani v rámci 
SŠZ. Myslím si, že šporiť by sa malo inou formou. 
Trénovať sa dalo od cca 10,00 hodiny do 20,00 hodiny priamo v mieste konania turnaja. 
 
Organizácia pretekov, rozhodovanie, kongres FIE: 
Preteky prebiehali v dvoch telocvičniach hneď vedľa seba finále v samostatnej tretej hale. 
S akreditáciou sme nemali žiadne problémy. Pôvodný plánovaný harmonogram pretekov bol striktne 
dodržiavaný. Každý deň o 16,00 hodine bol k dispozícii podrobný rozpis skupín na ďalší deň. 



Organizátorom sa podarilo vytvoriť takmer ideálne podmienky majstrovstiev a čo sa organizácie 
turnaja týka boli, smelo môžem povedať,  jedny z najlepších, ak nie najlepšie za posledných 10 rokov.  
Rozhodovanie na uvedených majstrovstvách sveta bolo po prvý krát v kategórii kadetov a juniorov od 
32 člennej eliminácie podporované videorozhodcom. U vedená novinka sa veľmi osvedčila 
a rozhodcovia nie raz po porade s videorozhodcom, alebo po zhliadnutí opakovania korigovali svoje 
rozhodnutia. Oproti minulým rokom sa rozhodovanie značne zlepšilo aj keď sa vždy našli aj výnimky. 
Počas MSKaJ sa konal kongres FIE, na ktorom nás zastupoval pán Július Králik.  
 
Dosiahnuté výsledky : 
Tohtoročné Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov, čo sa výsledkov našich pretekárov týka,  značne 
zaostali za očakávaním. Výsledok J. Joniaka v kadetoch ako aj výsledok Gy. Hanzelovej a D. 
Baránikovej v juniorkách značne zaostal za očakávaním, respektíve oproti minulému roku je badať 
zhoršenie. Andrej Králik, M. Horváth (aj keď nepostúpili) sa oproti minulému roku posunuli dopredu. 
Tibor Domsitz sa minulý rok na MSJ ani nekvalifikoval. V prvej tretine štartovného poľa sa podarilo 
skončiť len Gy. Hanzelovej a Michalovi Horváthovi. Čo je prijatelné umiestnenie. V prvej polovici 
štartovného poľa skončili T. Domsitz, Jakub Joniak v kadetoch a Dagmar Barániková v juniorkách.   
 
Fleuret kadeti: 86 pretekárov zo 39 štátov. 
  1.m. Myake Ryo   JPN  
38.m. JONIAK Jakub   SVK  v roku 2006   31. miesto 
52.m. KRÁLIK Andrej  SVK   v roku 2006  56. miesto 
 
Fleuret juniori: 117 pretekárov zo 45 štátov 
  1.m. MINUTO Martino  ITA 
34.m. HORVÁTH Michal  SVK  v roku 2006  50. miesto 
51.m. DOMSITZ Tibor  SVK  v roku 2006 sa nekvalifikoval 
61.m. JONIAK Jakub   SVK   v roku 2006   49. miesto 
 
Kord  juniorky: 102 pretekárok zo 47 štátov. 
  1.m. SAMUELSON Emma   SWE 
51.m. BARÁNIKOVÁ Dagmar SVK  v roku 2006   31. miesto 
 
Fleuret juniorky: 92 pretekárok zo 41 štátov. 
  1.m. BINGENHEIMER Sandra GER 
21.m. HANZELOVÁ Gyöngyi SVK   v roku 2006  19. miesto 
 
Fleuret juniori družstvá: 33 družstiev 
1.m. Taliansko 
12.m. Slovensko ( M. Horváth, T. Domsitz, J.Joniak, P. Celler) v roku 2006   14. miesto 
 
 
Záverom by som sa chcel poďakovať pretekárom, trénerom aj funkcionárom, ktorí svojou prácou 
prispeli k príprave pretekárov na uvedený vrchol kadetskej a juniorskej sezóny. 
 
 
 
 
 
V Šamoríne 23.IV.2007                                                        Jozef NAGY 
                             Vedúci výpravy 
 


