Správa o účasti na Majstrovstvách sveta kadetov a juniorov v šerme
fleuretom 2008.
Acireale /ITA/ 6.IV. – 14.IV.2008
Predkladá: Jozef NAGY – zodpovedný tréner zbrane
V dňoch 6. až 14. apríla 2008 sa v Talianskom Acireale konali Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov
v šerme. Slovensko na tomto významnom podujatí v šerme fleuretom reprezentovali:
Fleuret kadeti:
Fleuret kadetky:
Fleuret juniori:
Fleuret juniorky:

Andrej KRÁLIK
(STU Bratislava)
Michal VILÉM
(STU Bratislava)
Michala CELLEROVÁ
(STU Bratislava)
Katarína POKORNÁ
(KŠ Šamorín)
Kristína BOKOROVÁ
(KŠ Šamorín)
Tibor DOMSITZ
(KŠ Šamorín)
Michal HORVÁTH
(KŠ Šamorín)
Jakub JONIAK
(STU Bratislava)
Štartovali pretekárky z kadetskej súťaže

ako tréner bol Slovenským Šermiarskym Zväzom nominovaný Jozef NAGY.
Príprava na uvedený vrchol sezóny pre fleuret prebiehala formou :
- začiatok sezóny 16.augusta 2007
- tréningy v KŠ Šamorín ( 4 až 10 tréningových fáz za týždeň podľa tréningového plánu)
- sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu (16.VIII.-31.VIII.) tréningy zamerané na všeobecnú
kondíciu (1.IX.-12.IX.2007)
- reprezentačné zrazy od 20. septembra každý utorok od 17,00 do 20,00 hodiny v KŠ Šamorín
- krátkodobé tréningové pobyty Tata, (október – juniori)
- sústredenie v Zalaegerszegu (20.-25.III.2008)
- prípravné turnaje /medzinárodné pre kategóriu kadetov, SPJ, MEJ, MEK/
- rehabilitácia, relaxácia /stretching, sauna, masáž/
Počas sezóny bol tréningový plán plnený u juniorov (Domsitz, Horváth) do konca prvého semestra (januára)
na príkladnej úrovni. Od polovice januára však v novom semestri obdržali na FTVŠ rozvrh, ktorý značne
oklieštil tréningové možnosti, pričom aj dôraz pretekárov bol kladený hlavne na zdarné ukončenie prvého
semesatra teda na učenie. Návšteva tréningov sa obmedzila na 4 tréningy v týždni, pričom kvôli škole
vypadli aj niektoré plánované turnaje a SPJ. Toto sa odzrkadlilo aj na jarných výsledkoch, ktoré už z ďaleka
nedosahovali úroveň jesenných. Napriek tomu si myslím, že pretekári sa v celku v rámci svojich možností
snažili odtrénovať čo najviac pred MSJ.
Andrej KRÁLIK trénoval v klube STU Bratislava pod vedením reprezentačného trénera Júliusa
KRÁLIKA. Počas tejto sezóny sa Andrej nepresadzoval až na takej úrovni ako v minulú sezónu. Možno aj
preto, lebo ako poslednoročný kadet veľmi chcel dosiahnuť pekný výsledok, ktorý sa však na silných
kadetských turnajoch a na MEK nedostavil. Kvalifikačné kritériá na MSK splnil ako jediný kadet.
Michal VILÉM trénoval v klube STU Bratislava pod vedením reprezentačného trénera Júliusa KRÁLIKA.
Michal v tento rok urobil značný pokrok a oproti minulému roku šermoval oveľa vyzretejšie a s väčším
prehľadom. Na MEK podal pekný výkon. Kvalifikačné kritéria na MSK však napriek tomu nesplnil.

Jakub JONIAK trénoval v klube STU Bratislava pod vedením reprezentačného trénera Júliusa KRÁLIKA.
Táto sezóna sa nevydarila celkom podľa jeho predstáv. Na Mastrovstvá sveta juniorov splnil kvalifikačné
kritériá len čiastočne. Striedal lepšie výsledky so slabšími.
Michal HORVÁTH 155 tréningov. Miško mal jednu z najlepších účastí na tréningoch, jeho príprava do
konca decembra sa blížila najviac k pôvodnému plánu, začiatok sezóny mal veľmi dobrý, žiaľ od januára
vzhľadom k tomu, že Michal tento rok je prvým rokom študentom FTVŠ UK sme už plán prípravy často
pozmeňovali, kvôli častým študijným povinnostiam. Záverečný 4 týždňový makrociklus však Michal
odtrénoval s velkým nasadením a elánom počas spoločného sústredenia v rámci záverečnej prípravy
s maďarskou reprezentáciou v Zalaegerszegu bol jedným z najlepšie pracujúcich pretekárov. Kvôli
študijným povinnostiam sme sa nevedeli zúčastniť plánovaných sústredení v Tauberbischofsheime, a aj
krátkodobé pobyty na reprezentačných zrazoch maďarskej reprezentácie v Budapešti sme absolvovali len
v rámci záverečnej prípravy na MSJ.
Tobor DOMSITZ 163 tréningov. Tibor už roky patrí medzi najsvedomitejších pretekárov KŠ Šamorín, čo sa
týka dochádzky. V tejto sezóne k veľmi dobrej účasti pridal aj cieľavedomý a svedomitý prístup, hlavne
v prvej polovici sezóny, čo sa prejavilo aj na dosiahnutých umiestneniach počas septembra až decembra
2007. Jeho výkonnosť však od januára 2008 pomaly klesala. Tibor nevedel udržať dobrú formu z prvej
polovice sezóny, čo bolo zapríčinené podobne ako u Michala študijnými povinnosťami. Tým, že obaja
patria do rôznych skupín na škole bol aj ich rozvrh rôzny a preto hoci obaja sa od polovice januára
zúčastňovali 4 tréningov nedarilo sa zladiť ich dochádzku (podobne bol nat om aj Tomáš HORONY)
a preto minimálne 2 zo štyroch tréningov nedosahovali patričnú úroveň.
Michala CELLEROVÁ – trénuje v klube STU Bratislava pod vedením reprezentačného trénera Júliusa
KRÁLIKA. Michala patrí az medzi najväčšie talenty posledných rokov v slovenskom šerme. Aj napriek
svojej mladosti je v súčasnosti už pomerne dosť vyzretou šermiarkou, ktorej nechýba v ženskom šerme tak
potrebná dravosť a súťaživosť. Vynikajúce výsledky zo žiackych turnajov sa jej už v tejto sezóne darí
preniesť aj do kategórie kadetiek do ktorej ešte ani vekom nepatrí.
Katarína POKORNÁ do MSK absolvovala 174 tréningov. Paradoxne hoci je z trojice našich kadetiek
najstaršou (posledný rok kadetka) diponuje najmenej skúsenosťami. Začala šermovať pomerne neskoro ale
za posledné dve sezóny urobila velké pokroky. Je veľmi cieľavedomá v osobe Gergelya VALACSAYHO
našla aj primerane motivovaného trénera. O ich úspešnej spolupráci svedčí aj pokrok, a výsledky, ktoré
v tomto roku dosiahla (16 bodov do SPJ). Viac finálových umiestnení z medzinárodných turnajov.
Kristína BOKOROVÁ do MSK absolvovala 156 tréningov. Počas sezóny bol jej prístup k tréningom na
veľmi dobrej úrovni, žiaľ bola viackrát chorá práve v dôležitých tréningových obdobiach. Kvôli chorobe
bola nútená vynechať niektoré veľmi dôležité turnaje zamerané ako príprava na MEK a MSK. Je typom
šikovnej pretekárky takticky a aj technicky, chýbaje jej však potrebná dravosť a chcenie.
Výkonnosť pretekárov a pretekárok som počas sezóny testoval formou kvalitne obsadených turnajov
kadetov, juniorov ako aj účasťou na Svetových pohároch juniorov a všeobecnými i špeciálnymi testmi.
Kadetské turnaje - kadeti
15.09.07
20.10.07
03.11.07
24.11.07
02.12.07
15.12.07
19.01.08
02.02.08
16.02.08
04.03.08

FTV Jugendpokal
SPJ
Handel Kup-kadeti
MT
SPJ
MT
MT
MT
Dunajský pohár
MEK

Frankfurt
Londýn
Halle
Salzbur
Leszno
Mődling
Zalaegerszeg
Pisa
Bratislava
Rovigo

60 pret./ 4 štátov
108 pret./ 18 štátov
204 pret./ 14 štátov
111 pret,/ 10 štátov
77 pret./ 16 štátov
40 pret./ 4 štátov
64 pret./ 4 štátov
147 pret./ 10 štátov
85 pret./ 14 štátov
78 pret./ 22 štátov

16.m. Králik, 19.m. Vilém
88.m. Králik, 105.m. Vilém
68.m. Králik, 77.m. Vilém
51.m. Vilém
34.m. Králik, 76.m. Vilém
6.m. Vilém
3.m. Králik, 22.m. Vilém
100.m. Vilém
28.m. Králik, 38.m. Vilém
43.m. Vilém, 68.m. Králik

Kadetské turnaje - kadetky
16.09.07
29.09.07
14.10.07
21.10.07
10.11.07
25.11.07
16.12.07
19.01.08
02.02.08
09.02.08
16.02.08
06.03.08

FTV Jugendpokal
MT
NK Budapest Kupa
Coupe de Samaria
MT
MT
MT
MT
MT
MT
Dunajský pohár
MEK

Frankfurt
Budapest
Budapest
Šamorín
Tauber.
Salzburg
Mödling
Zalaegerszeg
Pisa
Jena
Bratislava
Rovigo

25 pret./ 5 štátov
39 pret./ 2 štáty
111 pret./ 15 štátov
156 pret./ 16 štátov
255 pret./ 16 štátov
63 pret./ 11 štátov
31 pret./ 6 štátov
45 pret./ 5 štátov
108 pret./ 9 štátov
207 pret./ 13 štátov
50 pret./ 9 štátov
65 pret./ 20 štátov

2.m. Pokorná, 3.m. Bokorová
17.m. Bokorová, 24.m. Pokorná
32.m. Bokorová, 51.m. Cellerová
72.m. Cellerová, 73.m. Bokorová
61.m. Cellerová, 67.m. Pokorná, 90.m. Bokorová
12.m. Cellerová, 16.m. Pokorná, 24.m. Bokorová
1.m. Cellerová, 2.m. Bokorová, 11.m. Pokorná
11.m. Bokorová, 12.m. Pokorná, 16.m. Cellerová
27.m. Cellerová, 44.m. Pokorná
56.m. Pokorná
10.m. Bokorová, 12.m. Cellerová, 15.m. Pokorná
14.m. Cellerová, 51.m. Bokorová, 53.m. Pokorná

MT + Svetové poháre juniorov
16.09.07
21.09.07
13.10.07
20.10.07
02.11.07
10.11.07
25.11.07
02.12.07
09.12.07
20.01.08
02.02.08
09.02.08

MT
MT
SPJ Mem. Martinenga
SPJ
MEJ
SPJ
SPJ
SPJ
SPJ
MT-seniorov
MT
SPJ

Frankfurt
Waršawa
Bratislava
Londýn
Praha
Luxemburg
Aix en Prov.
Leszno
Lignano
Zalaegerszeg
Graz
Mődling

40 pret./
84 pret./
126 pret./
108 pret./
86 pret./
86 pret./
110 pret./
77 pret./
97 pret./
42 pret./
40 pret./
153 pret./

5 štátov
3 štáty
24 štátov
18 štátov
25 štátov
15 štátov
13 štátov
16 štátov
17 štátov
5 štátov
5 štátov
25 štátov

1.m. Joniak, 2.m. Horváth, 3.m. Domsitz
3.m. Joniak, 7.m. Horváth , 36.m. Domsitz
16.m. Domsitz, 23.m. Joniak, 100.m. Horváth
14.m. Domsitz, 29.m. Horváth 45.m. Joniak
46.m. Domsitz, 50.m. Horváth, 54.m. Joniak
29.m. Domsitz, 34.m. Horváth
29.m. Joniak
14.m. Domsitz, 46.m. Joniak, 48.m. Horváth
23.m. Horváth, 49.m. Domsitz
14.m. Domsitz
3.m. Horváth
41.m. Horváth, 54.m. Joniak, 59.m. Domsitz

23 pret./ 4 štáty
85 pret./ 3 štáty
42 pret./ 2 štáty
116 pret./ 19 štátov
77 pret./ 15 štátov
83 pret./ 19 štátov
56 pret./ 17 štátov

9.m. Cellerová, 12.m. Pokorná, 14. Bokorová
22.m. Cellerová
26.m. Pokorná, 28.m. Bokorová
93.m. Cellerová, 99.m. Bokorová
22.m. Cellerová, 47.m. Bokorová, 57.m. Pokorná
62.m. Cellerová, 62m. Pokorná, 64. Bokorová
12.m. Cellerová, 14.m. Pokorná, 20. Bokorová

MT + Svetové poháre junioriek
15.09.07
21.09.07
30.09.07
13.10.07
01.12.07
07.12.07
23.02.08

FTV Jugendpokal
MT
MT
SPJ Mem. Martinenga
SPJ
SPJ
SPJ

Frankfurt
Waršava
Budapešt
Bratislava
Leszno
Lignano
Zagreb

Na základe dosiahnutých výsledkov, špeciálnych a aj všeobecných testov, sa javilo reálnym dosiahnutie
stanovených výkonnostných cielov zo začiatku sezóny a to: u kadetov 1x postup do 16 člennej eliminácie,
a 1x do 32 člennej eliminácie. Joniak, Domsitz a Horváth postup do 32 člennej eliminácie. V družstvách sa
javilo reálne postup medzi najlepších 16 družstiev. U dievčat bolo reálnym očakávaním postup všetkých
troch do 32 člennej eliminácie u kadetiek a 64 člennej eliminácie u junioriek. V družstvách do 16 miesta.

MSK 2008 – Fleuret kadeti

80 pretekárov / 33 štátov.

Andrej KRÁLIK – Osobným trénerom je Július Králik. Do 7 člennej skupiny bol nasadený na 2 mieste.
Vyhral 3 zápasy nad: Gangula /IND/ 5:2, Bahzad /KUW/ 5:1, Choi /HKG/ 5:3 a prehral tri zápasy s:
Garozzo /ITA/ 4:5, Macedo /POR/ 1:5 a Krejčík /CZE/ 4:5. Z prvého kola postúpil do neúplnej 64 člennej
eliminácie na 35 mieste. V zápase o postup medzi 32 pretekárov prehral s Grygorievom /KAZ/ 6:15.
Skončil na 43 mieste.
Andrej v tejto sezóne šermoval so značnými výkyvmi. Počas sezóny sa mu nedarilo až tak ako v predošlej.
V decembri absolvoval operáciu, ktorá na čax prekazila tréningy. Často som mal dojem, že jeho
koncentrovanosť nie je až taká dobrá ako predošlé roky. Pravdepodobne jeho psichike neprispel ani

výsledok dosiahnutý na MEK a ani aféra na začiatku prvého kola s elektrickou vestou, keď francúzsky
rozhodca ho kvôli údajne nevyhovujúcej elektrickej veste (neprávom) chcel diskvalifikovať. Napriek tomu
sa Andrej na prvý zápas psichycky pozviechal a s Garozom – neskorším víťazom MSK odšermoval svoj
najlepší zápas na Majstrovstvách. Síce ho prehral pomerom 4:5 ale pri trošku objektívnejšom rozhodcovi
mohol aj vyhrať (za stavu 4:4 neuznaný útok od Andreja). V ostatných zápasoch už tak dobre nešermoval.
Po celý čas som z neho cítil prílišnú nervozitu prameniacu z veľkého chcenia. Podobne ako na MEK bolo
toto pravdepodobne príčinou utrpenej porážky od Portugalca a Čecha.
V eliminačnom zápase na začiatku Andrej viedol, ale keď si ho Kazach prečítal už Andrejovi nedal šancu.
Andrej nesplnil výkonnostný cieľ, ktorý mal stanovený: postúpiť do 16 člennej eliminácie.
Michal VILÉM – Osobný tréner Július Králik. Mal 7. člennú skupinu do ktorej bol nasadený na 4. mieste.
V skupine vyhral 2 zápasy s: Casamalhuapa /ESA/ 5:3 a Tudor /CAN/ 5:3. Prehral 4 zápasy s: Gátai /HUN/
0:5, Lecocq /BEL/ 4:5, Matsuoka /JPN/ 3:5 a Yeung /HKG/ 3:4.
Do neúplnej 64 člennej priamej eliminácie bol nasadený ako č. 57. O postup do medzi 32 najlepších prehral
s De Pierim /ITA/ 3:15 .
Skončil na 57. mieste.
Michal cestoval na uvedené majstrovstvá bez splnených výkonnostných cieľov ale s tým, že počas sezóny
urobil veľké pokroky, čo svojim šermiarskym prejavom potvrdil aj na MEK. V značne ťažkej skupine, ktorú
los Michalovi určil, šermoval Michal bez rešpektu. Škoda dvoch prehratých zápasov o jeden zásah. Hlavne
zápasu s Yeungom, v ktorom Michal zasadil súperovi minimálne 4 pekné riposty na neplatný povrch. So
štyrmi alebo tromi víťazstvami mohol Michal obdržať ľahšieho súpera ako Del Pieriho (finalista MSK) na
ktorého v eliminácii zjavne nemal. Michal šermuje pomerne takticky s technicky tiež prijatelným štýlom
chýba však lepší pohyb po planši (práca nôh) ako aj väčšia dravosť.
Výkonnostným cieľom pre neho bol postup do 32 člennej eliminácie, ktorý Michal nesplnil.
MSK 2008 – Fleuret juniori

116 pretekárov / 50 štátov.

Tibor DOMSITZ – Osobný tréner Jozef Nagy. Mal 7. člennú skupinu do ktorej bol nasadený na 2. mieste.
V skupine vyhral 3 zápasy s: Munoz /VEN/ 5:0, Al Walid /KUW/ 5:1, a Altiri /QAT/ 5:1. Prehral s Minuto
/ITA/ 1:5, Ledesma /ESP/ na čas 3:4 a s Paghiev /MDA/ 1:5.
Do neúplnej 128 člennej priamej eliminácie bol nasadený ako č. 34. O postup medzi 64 prehral s Herzberg
/GER/ 10:15.
Skončil na 69. mieste.
Tibor cestoval na uvedené Majstrovstvá už značne mimo formy. Mal veľmi dobrí začiatok sezóny
(september 2007 – december 2007) ale v decembri mu forma postupne klesala. Aj keď sa zúčastňoval skoro
všetkých tréningov jeho nasadenie klesalo adekvátne s formou. Žiaľ kvôli študijným povinnostiam sme od
januára absolvovali len jeden z plánovaných sústredení, a málo krátkodobých tréningových pobytov v
Budapesti, čo sa odzrkadlilo aj v dosiahnutých výsledkoch dosiahnutých od januára po Majstrovstvá sveta
juniorov. Po celý rok podobne ako po minulé roky 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, 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 podpísala aj pod účinkovanie na Majstrovstvách sveta. V prvom
kole prehral na čas so Španielom 3:4 hoci v celom zápase až do konca viedol, pričom zásahy dával z krytov
a dostával z toho, že po pekne vypracovaných a prevedených akciách v nasledujúcej akcii zaspal, pričom sa
dalo predpokladať, že pomerne neskúsený Španiel sa hneď bude snažiť kompenzovať. V zápasoch
s Minutom a Paghievom na súperov nemal, obaja ho predčili hlavne v práci na nohách, čo je okrem
dodržania taktiky ďalšia značná slabosť Tibora.
Stanovený výkonnstný cieľ, postup do 32 člennej eliminácia Tibor nedosiahol.
S jeho výsledkom a ani so šermiarskym prejavom nie som spokojný.

Jakub JONIAK. Mal 7člennú skupinu, do ktorej bol nasadený na 3. mieste. Vyhral 2 zápasy nad: Barata
/POR/ 5:2, Keita /SEN/ 5:2 a prehral štyri zápasy s: Chinman /USA/ 3:5, , YOON /KOR/ 2:5, Simon /FRA/
0:5 a s Wohlgemuth /AUT/ 3:5. Z prvého kola postúpil do neúplnej 128 člennej eliminácie na 83 mieste.
V zápase o postup medzi 64 prehral so Szabados /HUN/ 14:15.
Skončil na 83 mieste.
Jakub bol prvým rokom junior, teda ešte v kategórii juniorov môže štartovať 2 roky. V tejto sezone nemal
ani u juniorov také dobré a vyrovnané výsledky ako po minulé roky. Na Majstrovstvách sveta juniorov
šermoval síce v dobrej psichickej pohode ale značne nevyšermovaný. 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
a hlavne potrebný počet turnajov. Kým v minulom roku štartoval ešte v kategórii kadetov a aj juniorov teda
absolvoval okolo cca 30 turnajov v tejto sezóne sa uvedený počet značne zredukoval. Pritom podľa mňa
patrí Jakub medzi pretekárov, ktorý k dosiahnutiu dobrého šermiarskeho prejavu potrebujú pravidelne
absolvovať veľké množstvo turnajov. Problémy na MSJ neboli s taktickou stránkou jeho šermiarskeho
prejavu, respektíve s prevedenými akciami, ale skôr s presnosťou ako aj timingom (načasovaním) akcií.
Stanovený výkonnostný cieľ, postup do 32 člennej eliminácie Jakub nedosiahol.
S jeho výsledkom a ani so šermiarskym prejavom nie som spokojný.
Michal HORVÁTH – Osobný tréner Jozef NAGY. Mal 7. člennú skupinu do ktorej bol nasadený na 4.
mieste. V skupine vyhral 2 zápasy s: Pym Siljeur /RSA/ 5:1, Chan /HKG/ 5:2. Prehral 4 zápasy s: Davis
/GBR/ 2:5, Fausser /FRA/ 1:5, Komissarov /RUS/ 0:5 a Kurishka /BLR/ 1:5.
Zo skupiny nepostúpil, bol 5 pod čiarou.
Skončil na 88. mieste.
Miško bol podobne ako Domsitz posledným rokom junior. Na turnajoch SPJ sa sa mu v tejto sezóne až tak
ako v minulej nedarilo. Po MS ktoré absolvoval v októbri 2008 Miško vedome zmenil štýl šermu, ale ten
mu zatial lepšie výsledky nepriniesol. Mám pocit, že sa stále hľadá. Staré veci mu už nejdú a nové ešte nie
sú úspešné. Pravdepodobne bolo mojou chybou poslať ho na seniorské MS v októbri minulého roku. Tie mu
viac ublížili ako pomohli. Vrátil sa z nich z veľkým výpraskom, ktorý až do súčasnosti nevedel predýchať.
Jeho prístup k tréningom bol na začiatku sezóny ako aj v záverečnej príprave vynikajúci, ktorý by sa mohol
dávať vzorom. Žiaľ Miško je typom pretekára, ktorý na tréningoch šermuje oveľa lepšie ako na turnajoch,
čo je spôsobené veľmi labilnou psychikou, ktorú do dnešného dňa ešte ichal nevie usmerňovať.
Na uvedených Majstrovstvách mal smolu aj v tom, že jeho skupina bola najťažšou skupinou turnaja, Postup
z nej na vyhovujúcom mieste (minimálne 3- 4 víťazstvá) bol extrémne ťažký.
Michal musí do budúcna popracovať na svojej psychike a ešte posilniť svoju postavu. Hoci bol juniorom
posledným rokom oproti súperom zo skupiny mu evidentne chýbal svalový materiál.
Michal stanovený výkonnostný cieľ postup do 32 člennej eliminácie nesplnil.
S dosiahnutým výsledkom Michala HORVÁTHA nie som spokojný, a ani so šermiarskym prejavom nie
som spokojný.

MSJ 2008 – Fleuret juniori družstvá

štartovalo 26 družstiev z 26 štátov.

Výkonnostné ciele : Skončiť do 8. miesta.
Po výkone na turnaji jednotlivcov bolo naše fleuretové družstvo juniorov klasifikované na 19 mieste.
O postup do 16. člennej eliminácie sme museli bojovať s družstvom Bieloruska. Bielorusi predstavujú
značnú silu. Ich šermiarsky štýl sa podobá na ruský a Kurishka i Byk sú veľmi talentovaný a skúsený

pretekári. Slabým článkom mal byť Ramkou, ktorého naši pretekári pomerne často porážajú. Žiaľ na
uvedených MSJ tomu tak nebolo a od Bielorusov sme utrpeli značne vysokú prehru. V našom družstve sa
nenašiel nikto kto by prevzal rolu ťahúňa. Miško šermoval značne mimo formy, Tibor nie je typom
pretekára do družstva a Jakubovi sa tiež nedarilo, takže naše umiestnenie bolo spečatené.
Skóre našich pretekárov: Domsitz
- 1 (13/14)
Joniak
- 6 (10/16)
Horváth
- 6 ( 9/15)
Naše umiestnenie bolo jedným z najhorších za posledné roky.
V konečnom poradí sme skončili na. 19. mieste..
Vytýčený výkonnostný cieľ sme nesplnili.
S výkonom družstva nie som spokojný.
MSJ 2008 – Fleuret kadetky

62 pretekárok / 30 štátov.

Nominačné kritériá : Michala CELLEROVÁ - Získala 6 bodov do SPJ zo stanovených turnajov. - splnené
Katarína POKORNÁ
- Získala 4 body do SPJ zo stanovených turnajov. - splnené
Kristína BOKOROVÁ - Získala 2 body do SPJ zo stanovených turnajov. - čiatočne
Výkonnostné ciele : Postup do 32. člennej eliminácie
Michala CELLEROVÁ – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 7 člennej skupiny bola nasadená ako č.1.
V skupine vyhrala 4 zápasy nad: Lazarova /BUL/ 5:1, Wohlgemuth /AUT/ 5:0, Hernandez /MEX/ 5:0,
Korkmaz /TUR/ 5:0 a prehrala 2 zápasy so Moskovska /UKR/ 2:5 a Oishi /JPN/ 0:5. Po prvom kole bola
nasadená ako č. 18. O postup medzi najlepších 32 nemusela šermovať o postup medzi najlepších 16 vyhrala
s Kulhanek /NED/ 15:5 a v boji o postup do 8 členného finále prehrala s Lupkovics /HUN/ 12:15.
V súťaži kadetiek skončila na 13. mieste.
Hoci Michala štartovala na svojich prvých majstrovstvách sveta, šermovala ako skúsená pretekárka.
Michala má povahu rodenej pretekárky. Do zápasov nastupuje s veľkou sebadôverou, ktorá je potvrdená aj
na jej vek velmi vyspelým takickým prejavom. V každom zápase, až na úvod zápasu o finále
z LUPKOVICS sa jej darilo vedome pracovať na vystihnutí pravého okamihu (timingu) vhodného na
prevedenie útočnej akcie, alebo včasného predbodu, zárazu, krytu, pričom dôraz nestrácala ani pri
okamžitých a patrične agresívnych rimesách. Michala pracuje veľmi dobre zo vzdialenosťou a v prípade že
akcie začína po krátkej príprave na nohách je veľmi úspešná. V zápase s Lupkovics jej však trošku ušiel
úvod zápasu (po vedení 2:1 prehrávala 10:3 z tade 11:11) čo ju však stálo veľa psychických síl a zápas
o finále žiaľ nedotiahla do úspešného konca.
Stanovený výkonnostný cieľ splnila a aj prekročila.
Michala dosiahla medzi o tri roky staršímy kadetkami veľmi dobrý výsledok, ktorý verne odzrkadlil jej
celosezónny šermiarsky prejav, ako aj vrodený talent. S jej účinkovaním som veľmi spokojný.
.
Kristína BOKOROVÁ – osobný tréner Jozef NAGY. Do 7 člennej skupiny bola nasadená ako č.3.
V skupine vyhrala 3 zápasy nad: Kim /KOR/ 5:1, Goldie /CAN/ 5:3, Bímová /CZE/ 3:2 a prehrala 3 zápasy
so Sauer /GER/ 1:5, Mondt /NED/ 2:5 a Thompson /GBR/ 1:5. Po prvom kole bola nasadená ako č. 34. O
postup medzi najlepších 32 prehrala s Sinyta /UKR/ 13:15.
V súťaži kadetiek skončila na 37. mieste.
podobne ako Michala aj Kristína štartovala na svojich prvých majstrovstvách sveta. V skupine začala veľmi
dobre po takticky vyzretom šermiarskom prejave hladko zdolala o dva roky staršiu, vyšiu a aj silnejšiu
korejčanku pomerom 5:1, a všetko naznačovalo, že bude šermiarsky v pohode. V ďalších dvoch zápasoch
žiaľ už nešermovala tak dobre a vrátila sa k starým chybám, ktorými sú netrpezlivosť a útoky z diaľky.

Aspoň jeden z uvedených zápasov (s angličankou a holanďankou v tomto zápase viedla 2:1) mala vyhrať.
Po uvedených zápasoch sa jej podarilo poraziť mladú kanaďanku čo Kristínu ukľudnilo. V zápase
s najlepšou zo skupiny SAUER /GER/ mala za úlohu neútočiť, (stál pri nej Michal Horváth, lebo som bol na
druhej strane telocvične pri Kataríne Pokornej), žial taktiku nedodržala a celý čas tlačila, čo Sauer aj veľmi
spoľahlivo vzužívala. V poslednom zápase skupiny na čas zdolala tradičnú rivalku z Čiech Andreu
BÍMOVÚ pomerom 3:2. V priamej eliminácii o postup medzi 32 najlepších vo veľmi vyrovnanom zápase
nakoniec podľahla skúsenejšej Ukrajinke pomerom 13:15. Kristína viedla do stavu 13.12. Žiaľ ku koncu
zápasu si viac verila Ukrajinka, ktorá síce nemala na vrch ani technicky a ani takticky ale bola agresívnejšia
a hlavne odvážnejšia. Kristínin šerm na Majstrovstvách striedal veľmi pekné okamžiky z vyslovene
slabými. Chýba lepšia koncentrácia, prehľad a hlavne veľká dávka zdravej sebadôvery.
Stanovený výkonnostný cieľ – postup do 32 člennej eliminácie nesplnila.
Z jej výsledkom nie som spokojný – premárnila veľkú šancu postúpiť do 32 člennej eliminácie do ktorej
som ju očakával.
Katarína POKORNÁ – osobný tréner Gergely VALACSAY. Do 7 člennej skupiny bola nasadená ako č.2.
V skupine vyhrala 2 zápasy nad: Bhojraj /IND/ 5:1, Karakas /TUR/ 5:3 a prehrala 4 zápasy so Chentsovou
/UKR/ 2:5, Binet /HUN/ 2:5, Lavrenova /RUS/ 2:5 a Gollan /GER/ 3:5. Po prvom kole bola nasadená ako č.
37. O postup medzi najlepších 32 prehrala s Gollan /GER/ 6:15.
V súťaži kadetiek skončila na 38. mieste.
Katka je posledný rok kadetka. Katka patrím medzi veľmi svedomité pretekárky. Začala šermovať pomerne
neskoro a preto, čo sa týka skúseností z turnajov je na tom z uvedených troch dievčat najhoršie. Za posledný
rok urobila veľké pokroky ale ešte vždy má nedostatky hlavne v cieľavedomej práci so vzdialenosťou.
Katka dáva veľmi pekné zásahy z výpadu, kde ťaží z veľkej dynamiky a slušnej práce nôh, ale aj z uvedenej
akcie aj dostáva veľa zásahov, lebo ich často začína z príliš velkej vzdialenosti. Ešte nedokáže vedome
pracovať so vzdialenosťou.Táto chyba sa často vyskytuje aj pri súperkyných útokoch, keď namiesto práce
so vzdialenosťou v prevažnej väčšine prípadov reaguje rukou (krytom), čo skúsené a vyspelé pretekárky
okamžite trestajú. Ak Katka uvedené nedostatky odstráni bude veľmi úspešnou pretekárkou čo naznačujú
jej fyzické i motorické predpoklady. Musí sa zamerať na vedomú prípravu svojich akcií.
Výkonnostný cieľ – postup do 32 člennej eliminácie nesplnila.
Podobne ako u Kristíny ani s jej dosiahnutým výsledkom niesom spokojný, čakal som ju do 32 člennej
eliminácie.

MSJ 2008 – Fleuret juniorky

84 pretekárok / 43 štátov.

Nominačné kritériá : Michala CELLEROVÁ - Získala 6 bodov do SPJ zo stanovených turnajov. –čiatočne
Katarína POKORNÁ
- Získala 4 body do SPJ zo stanovených turnajov. -nesplnené
Kristína BOKOROVÁ - Získala 2 body do SPJ zo stanovených turnajov. -nesplnené
Výkonnostné ciele : Postup do 64. člennej eliminácie
Katarína POKORNÁ – osobný tréner Gergely VALACSAY. Do 6 člennej skupiny bola nasadená ako č.4.
V skupine vyhrala 2 zápasy nad: Jabri /TUN/ 5:3, Mijailovic /SRB/ 5:4 a prehrala 3 zápasy so Synoradzka
/POL/ 1:5, Yang /KOR/ 2:5 a Šabartova /CZE/ 3:5. Po prvom kole bola nasadená ako č. 53. O postup medzi
najlepších 32 prehrala s Geurts /NED/ 5:15.
V súťaži junioriek skončila na 53. mieste.
Katka v juniorkách odšermovala zápasy presne podľa nasadenia do skupiny. Porazila Tunisanku
a v poslednom zápase aj Srbku Mihaijlovic a dvomi víťazstvami si zaistila postup do neúplnej 64 člennej
eliminácie. V zápasoch s Poľkou, Korejčankou a Češkou Šabartovou, ktorú veľmi dobre pozná prehrala
hladko aj keď v každom zápase dala aj pekne trpezlivo vypracované akcie. Vo väčšine prípadov však bola

netrpezlivá a nedisciplinovaná z čoho padľo veľmi veľa zásahov. Aj vzápase so Srbkou v ktorom pocelý čas
viedla o zásah vždy po pekne vypracovanej a prevedenej akcii (či už útočnej – výpad v tempe, alebo obranej
kryt odbod) nasledoval buď ďalší útok bez prípravy zo zlej vzdialenosti a bez patričného timingu alebo pri
útoku súperky zaspala a reagovala krytom na mieste.
Z uvedených chýb padá u Katky veľmi veľa zásahov. Jej postup zo skupiny do 64 člennej eliminácie bol pri
jej súčasnom šermiarskom prejave realnym umiestnením. V boji o postup do 32 člennej eliminácie
s Holanďankou Geurts (2. miesto v svetovom pohári pred MSJ) bolo už jej víťazstvo nereálne.
Stanovený výkonnostný cieľ splnila.
S jej umiestnením som spokojný.
Michala CELLEROVÁ – osobný tréner Július KRÁLIK. Do 6 člennej skupiny bola nasadená ako č.4.
V skupine vyhrala 1 zápas nad: Essl /AUT/ 5:2, a prehrala 4 zápasy s Andrei /ROU/ 3:5, Boyles /AUS/ 2:5,
Nishioka /JPN/ 3:5 a Chan /HKG/ 2:5. Zo skupiny nepostúpila.
V súťaži junioriek skončila na 62. mieste.
Podobne ako Katka mala 6 člennú skupinu v ktorej by víťazstvo nad pretekárkou z Honkongu a Austrálie
by zaisťovalo postup do 64 člennej eliminácie. Zápas s pretekárkou z Honkongu zvládla Michala bez
problémov ale v zápase s Austrálčankou si zvolila zlú taktiku. Proti ľaváčke, ktorá začínala akcie pomaly
nevychádzali predbody a po krytoch smerovali odbody priamo do kvarty, čo súperka kvartou väčšinou
vykrila. Tým že Michala v tomto zápase necítila až ak dobre tempo súperky nevychádzalo ani načasovanie
útokov a ani vzdialenosť. Škoda lebo z ostatným oveľa silnejšími pretekárkymi odšermovala podstatne
lepšie vyrovnanjšie zápasi. Šancu na víťazstvo mala aj zo skúsennejšou Rumunkou Andrei, ktorej v slede za
sebou urobila Michala 3 kryt odbody na neplatný povrch pričom akcie boli v poriadku po taktickej a aj
technickej stránke. Na koniec jediné víťazstvo nad Honkongčankou k postupu nestačilo Michala bola druhá
pod čiarou.
Stanovený výkonnostný cieľ ( postp do 64 člennej eliminácie) nesplnila.
Keďže sa jedná o veľmi mladú pretekárku jej úloha v tejtokategórii spočívala v načerpávaní skúseností aj
keď kľudne mohľa aj postúpiť ďalej som s jej výsledkom a aj celkovým šermiarskym prejavom spokojný.
Kristína BOKOROVÁ – osobný tréner Jozef NAGY. V súťaži junioriek neštartovala, keďže deň pred
turnajom a aj v noci mala hnačku, vracala a mala horúčku. Pravdepodobne chytila neaké výrusové
ochorenie, podobne ako Kanaďanka z jej skupiny u kadetiek.

MSJ 2008 – Fleuret juniorky družstvá

štartovalo 17družstiev z 17 štátov.

Výkonnostné ciele : Skončiť do 16. miesta
Po výkone na turnaji jednotlivcov bolo naše fleuretové družstvo junioriek klasifikované na poslednom 17.
mieste kvôli neučasti Bokorovej. O postup do 16. člennej eliminácie sme museli bojovať s družstvom
Honkongu. Tohoto zápasu som sa troška obával, Honkong podobne ako ostatné štáty za minulý rok urobil
značné pokroky. Naše družstvo sa ale k zápasu postavilo veľmi zodpovedne. Po rozpačitom úvode, sme
v druhej tretine prevzali vedenie, ktoré sme doviedli do jednoznačného konca. Pretekárkam nechýbala
zdravá sebadôvera. Honkong nás síce troška potrápil ale od druhej tretiny sme mali vždy s prehľadom na
vrch:
Skóre našich pretekárok: Pokorná
+ 11 (20/ 9)
Cellerová
+ 3 (13/10)
Bokorová
- 1 (12/13)
O postup do 8 členného finále sme sa stretli s prvým nasadeným - družstvom Ruska. V tomto zápase naše
pretekárky nemali čo stratiť, lebo Rusky nás predčili okrem bojovnosti vo všetkom. Napriek tomu sme

s nimi odšermovali podľa mňa prijateľný výsledok 16:45 (ak berieme do úvahy, že sme boli jednoznačne
najmladším družstvom – tak sa črtá veľmi subná perspektíva).
Skóre našich pretekárok: Cellerová
- 8 ( 7/15)
Bokorová
- 10 ( 5/15)
Pokorná
- 11 ( 4/15)
V konečnom poradí sme skončili na 16. mieste..
Vytýčený výkonnostný cieľ sme splnili.
S výkonom družstva som spokojný.

Záver: Príprava na uvedený vrchol kvôli študijným povinnostiam mala daleko od optimálnej (Domsitz,
Horváth). Žiaľ športovci, ktorí mali svojimi výkonmi potiahnuť ostatných tak neurobili. Napriek tomu si
myslím, že umiestnenia Cellerovej v kadetách, Pokornej, v juniorkách sú sľubné. Tak malá šermiarska
krajina akou Slovensko nesporne je, môže myslieť na finálové, respektíve medailové výsledky len za úplne
ideálnych podmienok a ideálnej formy. 13. miesto Michaly CELLEROVEJ je veľmi pekné a hlavne
uvedeným výsledkom potvrdila 14.miesto z MEK 2008 z Roviga. Jej výsledky sú veľmi stabilné čo dáva
tušiť pekné umiesnenia v budúcnosti a ak sa podarí zlepšiť aj ostatným pretekárkam, tak budeme mať
konečne silné ženské fleuretové družstvo. Pravdepodobne uvedené dievčatá doplnené ďalšími môžu
v budúcich rokoch prinášať najlepšie umiestnenia slovenského šermiarskeho zväzu.
Záverom by som rád poďakoval trénerom Júliusovi KRÁLIKOVI a Gergelyovi VALACSAYMU, 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 20.IV.2008

