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Správa trénera fleuretu na MS seniorov v šerme – Moskva 2015 

Termín a miesto :  13. - 17. júla 2015 v Moskve  (RUS). 

Účastníci:  

Vedúci výpravy: Miroslav Baránik 

Tréner fleuret:             Július Králik 

                            

Fleuret seniorky: Michala CELLEROVÁ              KŠ STU Bratislava     

                           Kitti BITTEROVÁ                          KŠ Šamorín          

 

Logistické zabezpečenie – cesta lietadlom z Viedne, lokálny transport BA-VIE-BA cestou 

klubov. Organizátori zabezpečili dopravu po prílete, počas súťaží i pri odchode na letisko 

podľa vopred dohodnutých podmienok. Ubytovanie v hoteli Kosmos mali zabezpečené až na 

pár výnimiek všetky delegácie, kde boli poskytované aj štandardné raňajky. Počas dňa sa 

využívali možnosti občerstvenia v mieste súťaží a večere boli k dispozícii priamo v hoteli, kde 

pôsobilo okrem hotelovej reštaurácie aj niekoľko ďalších špecializovaných reštaurácií. 

Celkove hodnotenie logistiky je pozitívne. 

Kontrola šermiarskeho vybavenia prebiehala tiež v dobrom režime, bez stresov, 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.  

K športovým výsledkom z môjho pohľadu je jednoznačná spokojnosť s výsledkom Kitti 

Bitterovej, zatiaľ čo Michala Cellerová po menších zaváhaniach v skupine, ktoré mali za 

následok postup a boje v predbežnej eliminácii, nezvládla rozhodujúci zápas do hlavnej 

eliminácie a na bodované miesto sa nedostala. 

Priebeh súťaže a výsledky: 108 pretekárok 

Kitti Bitterová: skupinu odšermovala veľmi dobre, v 6-člennej skupine dosiahla 4V (Koroleva-

KAZ 5:0, Miyawake-JPN 5:1, Van Erwen-COL 5:4 a Karamete-TUR 5:4) a 1P (Wohlgemuth-AUT 

1:5).  Nasadenie po skupinách 20. a priamy postup do hlavnej súťaže. Na druhý deň v PE 64 

nastúpila proti Seung Min LIM (KOR), s ktorou prehrala 12:15 a po dobrom výkone obsadila 

celkové 40. miesto. 

Michala CELLEROVÁ: skupine dosiahle 3V (Ziyeva-UZB 5:1, Mohamed-HUN 5:3, Cheah-MAS 

5:1) a 3P (Michel-MEX 4:5, Ranvier-FRA 2:5,  Kwag-AUS 4:5). Po dvoch zbytočných prehrách 

5:4 bola po skupinách nasadená na 28 mieste a musela šermovať predbežnú elimináciu. Po 

nezvyčajnom výpadku od začiatku zápasu s Karamete (TUR) sa vôbec „nechytala“ a prehrala 

vysoko 2:15, hoci s touto súperkou nezvykne prehrávať.. Skončila na 68. mieste, čo v danej 

situácii považujem za neúspech. 

 

 

 

 

 

Bratislava, 1.9.2015                                                                              Július Králik, tréner fleuret 


