
Správa vedúceho výpravy z ME-U23 2017. 
Minsk /Bielorusko/ 20.IV.-25.IV.2017 

 
 

Predkladá : Jozef NAGY 
 
Majstrovstvá európy do 23 rokov sa v roku 2017 konali v Minsku  (BLR) v dňoch 20. - 25. apríla 2017.  
Slovensko na základe nominácie trénerskej rady, schválenej  predsedníctvom SŠZ, reprezentovali 
uvedení športovci a tréneri: 
 Jozef NAGY          - vedúci výpravy, tréner – fleuret  
 David KRÁLIK  - osobný tréner,  fleuret  
 Ing. Pavol BOTTAN          - osobný tréner pre kord ______                                         . 
  
 Henrik EGYENES PÖRSÖK   /KŠ Šamorín/ - fleuret muži     9 bodov do EP U23 
 Martin GVOTH /STU Bratislava/ - fleuret muži  4 body do EP U23 
 Rastislav SIMEUNOVIČ /STU Bratislava/ - fleuret muži  4 body do EP U23 
  
 
 Kitti BITTEROVÁ /KŠ Šamorín/ - fleuret ženy  splnený A limit 
 Michala CELLEROVÁ /STU Bratislava/- fleuret ženy  splnený A limit 
 Veronika KRÁLIKOVÁ /STU Bratislava/ - fleuret ženy     splnený A limit 
 Karolína CSÉFALVAYOVÁ /KŠ Šamorín/ -  fleuret ženy  4 body do EP U23 
   
 Ján CIPÁR /BŠK Bratislava/ - kord muži     8 bodov do EP U23 
 Samuel STOLÁR AŠ Bratislava/     - kord muži   4 body do EP U23 
   
Organizácia cesty : 
Odchody jednotlivých pretekárov a pretekárok zaisťovali zodpovední tréneri zbraní prostredníctvom 
klubov respektíve prostredníctvom SŠZ . 
 
Ubytovanie, strava, tréningové možnosti: 
Ubytovanie si zaisťovali tréneri prostredníctvom klubov (BŠK Bratislava) a prostredníctvom SŠZ (STU 
Bratislava, KŠ Šamorín), takže sa viem vyjadriť len k ubytovaniu zaistenému prostredníctvom SŠZ.  
Hotel Yubilejnij*** bol cca 5 minút chôdze od miesta konania súťaží. Hotel bol dobre vybavený, 
raňajky boli formou švédskeho stola. Predpokladám, že ubytovanie BŠK Bratislava výpravy v Hotely 
Belarus bolo tiež bez problémov. Kontrolu zbraní sme absolvovali bez väčších problémov. Obedy, a 
večere si pretekári a tréneri zabezpečovali v okolitých reštauráciách, poprípade priamo v hale. 
Trénovať sa dalo v priamo na mieste konania súťaží v ľubovoľnom čase. Miesto na tréning však bolo 
do cca 14 hodiny značne vyťažené. 
 
Organizácia pretekov, rozhodovanie: 
Preteky prebiehali na Zimnom Štadióne klubu Dynamo Minsk. Podmienky boli vyhovujúce. 
Organizácia pretekov bola na veľmi dobrej úrovni. S akreditáciou športovcov sme nemali žiadne 
problémy. Pôvodný plánovaný harmonogram pretekov bol dodržiavaný. Každý deň včas bol 
k dispozícii podrobný rozpis skupín na ďalší deň.  
Rozhodovanie na uvedených Majstrovstvách sveta Európy do 23 rokov bolo dobré.  Kvalita 
rozhodovania sa za posledné roky sústavne zlepšuje aj keď sa ešte vždy nájdu aj výnimky. 
 
Dosiahnuté výsledky : Výraznejší úspech na ME U23 nedosiahol žiadny pretekár, pretekárka.  
Do prvej polovice štartovného poľa sa neprebojoval nikto, Bitterová zaostala o jediná miesto skončila 
na 23. mieste z 45 pretekárok. 
Z prvého kola síce postúpili, ale vo výsledkoch zaostali Kitti BITTEROVÁ, Michala CELLEROVÁ 
v kategórii fleuret ženyy,  Ján CIPÁR v kordee mužov. 



Z kola nepostúpili: Samuel STOLÁR vypadol z 2 víťazstvami v korde mužov, Henrik EGYENES 
PÖRSÖK a Rastislav SIMEUNOVIČ dosiahli jedno víťazstvo v skupine, Martin GVOTH vypadol bez 
víťazstva  vo fleurete mužov a Veronika KRÁLIKOVÁ a Karolína CSÉFALVAYOVÁ vo fleurete žien 
vypadli tiež bez víťazstva a skončili na posledných miestach. 
 
 
Uvádzam podrobné výsledky: 
 
Fleuret ženy: 45 pretekárok zo 15 štátov 
  1.m. MPAH NJANGA Jerromine FRA 
23.m. BITTEROVÁ Kitti  KŠ Šamorín  v roku 2016     37.m.  v roku 2015      12.m. 
32.m. CELLEROVÁ Michala  STU Bratislava v roku 2016 24.m. v roku 2015      29.m.  
45.m. CSÉFALVAYOVÁ Karolína KŠ Šamorín  v roku 2016     nešt.    v roku 2015      nešt. 
45.m. KRÁLIKOVÁ Veronika STU Bratislava v roku 2016 nešt v roku 2015      nešt. 
 
  
Fleuret muži: 56 pretekárov zo 20 štátov. 
  1.m. CHOUPENITCH Alexander CZE 
80.m. EGYENES PÖRSÖK Henrik KŠ Šamorín  v roku 2016  106.m.  v roku 2015  79.m. 
50.m. SIMEUNOVIČ Rastislav STU Bratislava v roku 2016   51.m.  v roku 2015  24.m.  
55.m. GVOTH Martin STU Bratislava v roku 2016   58.m.  v roku 2015  nešt. 
   
 
Kord  juniori: 77 pretekárov zo 27 štátov  
  1.m. JURKA Jakub    CZE 
48.m. CIPÁR Ján   BŠK Bratislava v roku 2016  nešt. v roku 2015    110.m. 
60.m. STOLÁR Samuel  KŠ Šamorín  v roku 2016  nešt. v roku 2015 nešt. 
 
 
 
Záverom by som sa chcel poďakovať pretekárom, trénerom aj funkcionárom, ktorí svojou prácou 
prispeli k príprave pretekárov na uvedený vrchol sezóny. 
 
 
 
V Šamoríne 25.IV.2017                                                         Jozef NAGY 
                                Vedúci výpravy 


