
Správa vedúceho výpravy z MS-KaJ 2010. 
Baku /Azerbajdžan/ 2.IV.-9.IV.2010 

 
Predkladá : Jozef NAGY 
 
Majstrovstvá Sveta v šerme kadetrov, kadetiek, juniorov a junioriek sa v roku 2010 konali 
v Azerbajdžane  (Baku) v dňoch    2.-10. apríla 2010.  
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 pre fleuret  
 PaeDr. Arpád ÉRSEK          - tréner pre kord                                                                           .  
 Nikolas SZIKELA  /KŠ Šamorín/ - fleuret kadeti  na náklady SŠZ 
 Alexander FARMER /BŠK Bratislava/ - kord kadeti   na náklady SŠZ 
 Ondrej ILLE                        /UK Bratislava/ - kord kadeti  na náklady SŠZ 
 Jakub JONIAK /STU Bratislava/      - Fleuret juniori na náklady SŠZ 
 Michala CELLEROVÁ /STU Bratislava/ - fleuret kadetky na náklady SŠZ  
 Katarína POKORNÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret juniorky na náklady SŠZ 
 Kristína BOKOROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky na náklady SŠZ 
 Noémi BITTEROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret kadetky na vl. náklady 
 Eva GABAŠOVÁ /UK Bratislava/ - kord kadetky  na náklady SŠZ 
  
 Pretekári Ondrej ILLE, Alex FARMER a Eva GABAŠOVÁ štartovali aj v kategórii 
juniorov na vlastné nákady, K. Bokorová a M. Cellerová na náklady SŠZ (splnené kritériá aj pre súťaž 
juniorov). 
 
Organizácia cesty : 
1.časť výpravy v zložení ( PaeDr. Arpád ÉRSEK, A. Farmer, O. Ille, E. Gabašová) cestovala 
31.III.2010, z letiska vo Schwechate (AUT) do Moskvy a  z Moskvy do Baku lietadlom, prepravu 
z letiska do hotela zaisťoval usporiadateľ.  
2.časť výpravy v zložení ( Jozef Nagy, N. Szikela, M.Cellerová, K. Bokorová, N. Bitterová) cestovala 
1.IV.2010 podobným spôsobom ako 1. časť výpravy. 
3.časť výpravy v zložení (Katarína Pokorná) cestovala 4.IV.2010 podobným spôsobom ako 1. časť 
výpravy. 
4.časť výpravy v zložení ( Jakub Joniak) cestovala 5.IV.2010 podobným spôsobom ako 1. časť 
výpravy. 
Domov sme cestovali bez väčších problémov podobným spôsobom, tiež na etapy  (PaeDr. Arpád 
Érsek, E. Gabašová, A. Farmer, O. Ille a N. Szikela   7.III.2010 – prepravu na letisko zaisťoval 
usporiadateľ), Jakub Joniak cestoval domov 8.IV.2010 obdobne ako prvá časť výpravy a Jozef Nagy + 
fleuretistky cestovali domov 10.IV.2010. 
 
Ubytovanie, strava, tréningové možnosti: 
Ubytovanie bolo zaistené v oficiálnom štvorhviezdičkovom hoteli Comfort In, z ktorého organizátor 
zaisťoval bezplatnú prepravu na miesto konania súťaží a späť. Raňajky boli v cene ubytovania, boli 
primerane bohaté. Obedy, si pretekári zabezpečovali v priamo v mieste súťaží a večere priamo 
v reštaurácii hotela alebo v okolitých kioskoch.  
Trénovať sa dalo v ľubovolnom čase priamo v mieste konania turnaja. 
 
Organizácia pretekov, rozhodovanie: 
Preteky prebiehali v dvoch navzájom prepojených halách, z ktorých v jednej boli namontované 4 
farebne odlíšené planše a finálová planš, ktoré využívali aj počas zápasov v skupinách. V deň súťaží 
fleuretistiek (kadetky) sa v úvode prvého kola cca 30 min. nedalo dostať k pretekárkam šermujúcim vo 
finálovej hale (K. Bokorová). Organizátori až po apelácii trénerov zmenili postoj a pustili jedného 
trénera k pretekárkam, tým vznikla situácia, že podmienky súťaže neboli rovnocenné pre každú 
pretekárku. Kým vo vedľajšej hale sa bez problémov dalo dostať k pretekárkam šermujúcim 



v skupinách tak vo finálovej hale bol tréner v hladisku vzdialenej cca 20-30 metrov od pretekárok 
vzdušnou cestou. Uvedené pokladám za hrubú chybu organizátorv turnaja (predstaviteľov FIE !!!).  
Kým predstavitelia FIE orodovali s tým, že podľa pravidiel v prvom kole nie je prípustná účasť trénera 
pri pretekárovi teda dodržiavaním pravidiel, tam kde sa im to už nehodilo, neboli už takto striktný, 
napr. niektoré skupiny v korde juniorov a kadetov a vo fleurete juniorov boli došermované na dvoch 
planšoch súčasne !!! 
S akreditáciou sme nemali žiadne problémy. Pôvodný plánovaný harmonogram pretekov bol striktne 
dodržiavaný.  
Rozhodovanie na uvedených Majstrovstvách sveta kadetov a juniorov bolo od 32 člennej eliminácie za 
pomoci videorozhodovania. Oproti minulým rokom sa kvalita rozhodovania značne zlepšila aj keď sa 
našli aj výnimky. 
 
Dosiahnuté výsledky : Tohtoročné Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov, čo sa výsledkov našich 
pretekárov týka, patril podobne ako MEK 2010 medzi nadpriemerné. Výraznejší úspech dosiahli 
Michala CELLEROVÁ vo fleurete kadetiek a Jakub JONIAK vo fleurete juniorovov postupom do 16 
člennej eliminácie.  Do 32 čllennej eliminácie sa okrem uvedených pretekárov prebojovali aj Kristína 
Bokorová  - fleuret kadetky,  Alex Farmer a Ondrej Ille v korde kadetov. Okolo prvej polovice 
štartovného poľa skončili Kristína Bokorová vo fleurete junioriek, a Nikolas Szikela vo fleurete 
kadetov.  Zo základnej skupiny nepostúpila len Eva Gabašová v korde kadetiek.. 
 
Uvádzam podrobné výsledky: 
Kord  kadetky: 80 pretekárok zo 42 štátov  
  1.m. SANTUCCIO Alberta               ITA 
64.m. GABAŠOVÁ Eva  BŠK Bl  v roku 2009  neštartovala 
 
Fleuret kadetky: 79 pretekárok zo 38 štátov 
  1.m. KIEFER Lee              USA 
  9.m. CELLEROVA Michala  STU Bl  v roku 2009   24. miesto 
30.m. BOKOROVÁ Kristína  KŠ Šamorín  v roku 2009  56. miesto 
45.m. BITTEROVÁ Noémi  KŠ Šamorín  v roku 2009                 neštartovala       
 
Kord  kadeti: 91 pretekárov zo 43 štátov  
  1.m. BODOCZI Nikolaus  GER 
29.m. ILLE Ondrej   UK Bratislava  v roku 2009  neštartoval 
32.m. FARMER Alexander  BŠK Bl  v roku 2009      91. miesto  
 
Fleuret kadeti: 81 pretekárov zo 41 štátov. 
  1.m. Massiallas Alexander  USA  
43.m. SZIKELA Nikolas  KŠ Šamorín  v roku 2009   36. miesto 
 
Kord  juniorky: 98 pretekárok zo 47 štátov  
  1.m. BERGDAHL Johanna  SWE 
59.m. GABAŠOVÁ Eva  BŠK Bl  v roku 2009  neštartovala 
 
Fleuret juniorky: 84 pretekárok z 39 štátov 
  1.m. DERIGLAZOVA Ina  RUS 
34.m. BOKOROVÁ Kristína  KŠ Šamorín  v roku 2009  31. miesto 
54.m. POKORNÁ Katarína  KŠ Šamorín  v roku 2009                 67. miesto 
62.m. CELLEROVA Michala  STU Bl  v roku 2009   40. miesto 
 
Kord  juniori: 140 pretekárov z 63 štátov  
  1.m. GLAZKOV Nikita  RUS 
54.m. FARMER Alexander  BŠK Bl  v roku 2009      neštartoval 
64.m. ILLE Ondrej   UK Bratislava  v roku 2009  neštartoval 



Fleuret juniori: 106 pretekárov zo 47 štátov. 
  1.m. El Sayed Alaa El Din  EGY  
  9.m. JONIAK Jakub   STU Bratislava v roku 2009   58. miesto 
 
Fleuret juniorky družstvá: 16 družstiev 
1.m. Rusko 
13.m. Slovensko ( K. Bokorová, M. Cellerová, K. Pokorná, N. Bitterová)    v roku 2009    17. miesto 
 
 
 
Na Majstrovstvách Sveta v šerme kadetov a juniorov 2010 v Baku štartovalo menej pretekárov 
a pretekárok ako rok predtým v Belfaste. Chýbali skôr slabší pretekári a slabšie štáty, pričom stred sa 
z roka na rok viac vyrovnáva, takže dosiahnuté výsledky sa vybojovávali v každej zbrani za ťažších 
podmienok. K postupu bolo potrebné porážať minimálne rovnocenných ak nie silnejších súperov.   
 
Hystorický úspech sme dosiahli v súťaži kadetiek, kde 9. miesto Michali Cellerovej jej zaistilo účasť na 
Prvých svetových Olympijských hrách mládeže do 17 rokov, ktoré sa budú konať v auguste 
v Singapúre. Veľmi hodnotným je aj 9. miesto Jakuba Joniaka, ktorým sa pretekár dôstojne lúči 
s kategóriou juniorov. Určite nesklamali Alexander Farmer, Ondrej Ille, Kristína Bokorová, ktorých 
výsledky v kategórii kadetov a Kristíny Bokorovej aj v kategórii junioriek boli dobré. Prijatelným sa 
javia aj výsledky Nikolasa Szikelu, Noémi Bitterovej v kategórii kadetov a Evy Gabašovej i kataríny 
Pokornej v kategórii junioriek.  
 
Záverom by som sa chcel poďakovať pretekárom, trénerom aj funkcionárom, ktorí svojou prácou 
prispeli k príprave pretekárov na uvedený vrchol kadetskej sezóny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Šamoríne 12.IV.2010                                                         Jozef NAGY 
                                Vedúci výpravy 


