
Správa o účasti na Majstrovstvách sveta – kord ženy, muži. 
Moskva  (RUS) 12.-17.7.2015 

 
Správu predkladá: Miroslav Baránik, vedúci výpravy a Štefan Cipár 
 
V dňoch 12.-17.7.2015 sme sa zúčastnili MS2015 v Moskve (RUS). Slovensko na tom to 
podujatí reprezentoval kordisti:  
 
Dagmar CIPÁROVÁ (BŠK Martinengo) 
Ján CIPÁR (BŠK Martinengo) 
 
Nominačné kritériá pre kord. 
V šerme stanovil Slovenský šermiarsky zväz:  

I. kritérium:  A limit -  8 bodov do Svetového pohára seniorov/iek 
II. kritérium:  B limit -  nominácia na základe dosiahnutých výsledkov na turnajoch, 

zaradených do nominačného kalendára. 
 
Dagmar sa kvalifikovala na tieto MS na základe prvého kritéria, keď na SP, GP a SAT získala 
v sezóne 11 bodov, do Moskvy išla zo 120. miesta vo svetovom rankingu. Bodovala: SAT 
Belehrad – 5.miesto, SAT Arhus – 5.miesto, GP Doha – 61.miesto, SAT Londýn – 7.miesto, 
SAT Split – 3.miesto, GP Rio de Janeiro – 55.miesto.  
Janko sa kvalifikoval na tieto MS na základe druhého kritéria, keď na satelitných turnajoch 
získal 3 body a do Moskvy cestoval z 235.miesta vo svetovom rankingu. Bodoval: SAT 
Beograd – 5.miesto, SAT Arhaus – 3.miesto. 
 
Príprava na vrcholy sezóny ME, EH, MS pre kord prebiehala na základe plánu 
prípravy na sezónu 2014-15 nasledovnou formou : 

- začiatok sezóny  1.augusta 2014 
- tréningy v BŠK Martinengo ( 4 až 10 tréningových  fáz za týždeň podľa tréningového 

plánu) 
- sústredenie zamerané na všeobecnú kondíciu Hodruša Hámre  (09.8.-15.8. 2014)  
- tréningy zamerané na všeobecnú kondíciu Bratislava (18.8.-07.9.2014)  
- reprezentačné zrazy od 18. septembra každý štvrtok od 18,00 do 21,00 hodiny v hale 

Mladosť a materskom oddieli 
- krátkodobé sústredenia v klube MTK Budapešť október, november, február, marec, 

apríl, máj 
- sústredenie v Tate s maďarskými reprezentantkami v novembri 2014, januári, marci, 

máji 2015  
- Janko absolvoval v rámci prípravy na MEJ a MSJ ešte sústredenia s Poľskou 

reprezentáciou v Spale a s Rakúskou reprezentáciou v Linzi  
- Dagmar absolvovala sústredenie na konci apríla 2015 v Paríži v klube Racing spolu 

s pretekárkami FRA, ktoré sa pripravovali na SP (Dagmar)  
- prípravné turnaje pre nás boli hlavne satelitné turnaje 
- rehabilitácia, relaxácia /strečing, sauna, masáž/, fyzioterapeut 
- 2x týždenne získavanie kondície s kondičným trénerom 
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Výkonnostný cieľ :  postup do 64-členej eliminácie.  
 
Dagmar CIPÁROVÁ: Do šesťčlennej skupiny bola nasadená na 4.mieste. V skupine vyhrala 
2 zápasy s RUDKOVSKOU (CAN) 5:3 CHENG (TPE) 5:1 a prehrala 3 zápasy s NDOLO 
(GER) 4:5, CAMPOS (CRC) 3:5, KRIVITSKOU (UKR) 1:3. 
 
V prvom zápase v skupine sa stretla s Nemkou Ndolo, s ktorou ma vyrovnanú bilanciu. Zápas 
to bol pekný, nikto neviedol o viac ako 1 zásah. Za stavu 4:4 padol zásah v zrážke, bohužiaľ 
ho dostala Dagmar. V ďalšom zápase, s pomerne nízkou pretekárkou Campos, ktorá šermuje 
na poslednom metri, takým netypickým štýlom a do všetkého bodá a nič netvorí, dostala 
Dagmar dva predbody zo spodu na ruku. Podarilo sa jej útokmi cez čepel síce znížiť a dať 2 
zásahy, ale pri takýchto pretekárkach, ktoré v výpade prepadnú dopredu, Dagmar občas 
nesadne kvart odbod. Súperka potom kordom zachytí stehno. Tak to bol 2x aj v tomto 
prípade. Posledný zásah padol ako dubel. Vďaka tomuto prehratému zápasu Dagmar musela 
šermovať dva zápasy v eliminácii. Štvrtý zápas s pretekárkou z Taj Pej, bol úplne 
jednoznačný, keď za stavu 4:0 padol zbytočný zásah. V poslednom zápase s Ukrajinkou 
Kryvytskou to bolo trochu osobné, pretože v poslednom zápase keď spolu šermovali, prehrala 
Kryvytská o postup do 64ky v predĺžení, z jej pohľadu sporným zásahom. Takže teraz 
šermovala na istotu a zápas skončil 3:1. Dagmar skončila po skupinách na 96.mieste.  
V prvej eliminácii nastúpila proti Peruánke DOIG, ktorá skončila na 97.mieste. Zápas to bol 
jednoznačný, keď po úvodnom oťukávaní Dagmar prehrávala 2:3, čo však ako sa ukázalo, 
bolo len jeden krát, potom už bol celý zápas v réžii Dagmar. Zásahy padali z predbodov, 
z útokov a kryt odbodov. Skončil v druhej tretine za stavu 15:8.  
O postup do 64ky sa Dagmar stretla s 33.po skupinách Brazilčankou  MOELLHAUSEN. Táto 
bývala Talianka, ktorá bola na OH v Londýne, bola donedávna zverenkyňou pána 
Lavavaseura, pretože žije v Paríži. V súčasnosti sa o ňu stará dvojnásobná francúzska 
olympijská víťazka Flessel Colovic. Keďže najbližšia olympiáda je v Riu, mala so sebou dva 
televízne štáby, ktoré ju neustále točili. Bola veľmi vymotivovaná a zápas s ňou bol naozaj 
ťažký. Jej spôsob šermu je obranársky, šermuje s francúzskym kordom a nevie útočiť, hlavne 
keď prehráva . Na tom bola založená Dadina taktika, vytiahnúť ju do útokov. Zápas sa 
šermoval takmer na 9 minút a do stavu 8:8 som veril, že by to mohlo výjsť.  Po prestávke 
daostala Dagmar 2 rýchle zásahy a to bol praktický koniec, pretože Brazilka sa snažila už len 
brániť na poslednom metri. Zápas nakoniec skončil 10:15 a Dagmar nepostúpila do elitnej 
64ky.  
Musím skonštatovať, že v celej sezóne jej chýbala taká istota, ktorá čiastočne vyplývala aj 
z toho, že sa nedokázala úplne spoľahnúť na svoje operované koleno, chýbala jej aj rýchlosť 
a fleše, ktoré predtým boli jej silnou stránkou, nedokázala vždy zrealizovať v správnom 
rytme. Aj keď sme boli smutní z tohto výsledku, ale aj z ME a EH v Baku, myslím si že 
Dagmar má ešte svoj vrchol pred sebou a do novej sezóny sa vyriešia aj problémy, ktoré 
spôsobil aj rozchod s trénerom. Počas sezóny vyhrala niekoľko ťažkých zápasov a mnohé 
z nich vtedy keď musela siahnúť na dno svojich síl, lebo išlo o postup (Duplitzer - majsterka 
Európy, Počkalova – víťazka SP, Beljajeva – majsterka sveta, Branza – niekoľko násobná 
víťazka SP, GP, celková víťazka SP, strieborna z OH, ....) A ako jediná dokázala splniť A 
limit stanovený zväzom. 
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Výkonnostný cieľ :  postup zo skupiny.  
 
Ján CIPÁR: V sedemčlennej skupine bol Janko nasadený na piatom mieste. V skupine vyhral 
3 zápasy s CANASOM (VEN) 5:4, SHAYMANOVOM (TJK)  5:1, BLASZYCK (FRA) 5:3, 
a prehral 3 zápasy s TORRESOM (ECU) 4:5, MORATILLOM (ESP) 0:3, MULTEREROM 
(GER) 1:5. 
 
Prvý zápas skupiny šermoval s Tadžikom Romanom Shaymanovom, ktorý vyhral suverénne 
5:1. Janko súperovi nedal šancu, od začiatku zápasu šermoval agresívne a útoky úspešne 
zakončoval. Takisto sa mu darilo dať zásahy do tempa súpera. Zápas zvládol bez problémov 
a aj za stavu 4:1 sa koncentroval a dal víťazný zásah. 
Druhý zápas šermoval so Španielom Miguelom Moratillom, ktorý prehral 3:0. Španiel 
v skupine neprehral ani jeden zápas a po základných kolách sa kvalifikoval priamo do 64ky. 
Už počas prvých zápasov sa javil nepríjemný, keď robil problémy a porážal zvučné mená 
skupiny. Janko, ktorému ako ofenzívnemu šermiarovi jeho štýl vôbec nevyhovoval, splnil 
taktiku, keď mal za úlohu vyskúšať dve akcie a v prípade neúspechu sa stiahnuť a udržať stav. 
To sa mu aj podarilo, aj keď v závere dostal ešte jeden zásah, ktorý dostať nemusel. Zápas 
však zvládol podľa pokynov. 
Tretí zápas šermoval proti Nemcovi Niklasov Multererovi, ktorý prehral 5:1. Aj keď je 
Multerer kvalitný súper, člen nemeckého A tímu, mohol dať Janko v tomto zápase viac 
zásahov. Súper vyčkával na svojom metri a čakal. Janko, hoc útočil s fintou, alebo dvomi, 
vždy skončil na kryte súpera. Bolo potrebné urobiť o fintu naviac alebo skúsiť vylákať súpera, 
čo však skúsený Nemec nepripustil a udržal zápas pod kontrolou. 
Štvrtý zápas šermoval s Francúzom Alexandrom Blasyczkom, ktorý vyhral 5:3. Tento zápas 
bol Jankovým najlepším. Zápas trval celé tri minúty a poradil si v ňom s tohtoročným 
víťazom GP Paríž a členom francúzskeho A tímu. Janko dodržal dohodnutú taktiku a zdanlivo 
ukončené útoky predlžoval o výpad, keďže Francúz ťaží zo svojej výšky a často kryje nohami 
a nie kordom. Za stavu 4:3 dokonca rozhodca vzal Jankovi zásah, keď v momente zásahu 
zastavil akciu, za čo sa neskôr ospravedlnil. Janko sa však nenechal vyviesť z miery a potvrdil 
svoje víťazstvo ďalším čistým zásahom. Náročný zápas zvládol takticky, fyzicky i psychicky 
výborne. 
Piaty zápas šermoval s Venezuelčanom Kelvinom Canasom, ktorý vyhral 5:4. Janko 
pokračoval v dobrých výkonoch a so skúseným Canasom držal vyrovnanú partiu. Súper je 
známy tým, že často útočí flešom, čo Janko aj čakal a vstupoval do súperových útokov. 
Takisto dal zásahy z útokov. Za stavu 4:4 správne prečítal súpera, ktorý na povel „vpred“ 
vyflešoval, no Janko si do útoku čupol a zaznamenal víťazný zásah. Zápas zvládol výborne od 
začiatku do konca. 
Posledný zápas skupiny šermoval s Ekvádorčanom Martinom Valencia Torresom, ktorý 
prehral 5:4. Papierovo ľahkého súpera sme odhalili už na úvod, keď sme spozorovali, že ho 
trénuje nemecký kouč, komunikuje v nemčine a z tribúny ho podporovalo asi 20 nemeckých 
fanúšikov. Podľa toho aj šermoval, bolo v jeho prejave vidieť nemeckú školu, plnú techniky. 
Šermoval nepríjemne a tesný výsledok zodpovedal priebehu zápasu. 
V eliminačnom zápase o 96ku sa Janko stretol so Slovincom Robertom Komanom, ktorý 
prehral 15:11.  Zápas bol celý čas vyrovnaný, pokiaľ sa paradoxne súper nezranil. Nechal sa 
ošetriť a pokračoval v zápase. Janko dal zakrátko ľahký zásah a vyzeralo to, že súper nezvláda 
zranenie. Súper však zjavne získal zo zranenia psychickú výhodu a z posledných síl 
predbodával Jankove útoky a dotiahol takto zápas do víťazného konca. Bola to škoda, pri 
väčšom sústredení bolo možné zápas vyhrať. 



Celkovo hodnotím Jankovu premiéru na MS seniorov veľmi kladne, výborným výsledkom sú 
tri víťazstvá v silnej skupine so silnými súpermi. Eliminácia bola tvrdo vybojovaným 
bonusom, ktorý však už bol nad Jankove sily. 
 
 
Do Moskvy sme leteli z Viedne do Moskvy na letisko Domodedovo, kde na nás čakal 
autobus, ktorý nás odviezol do hotela Kosmos. Stravovali sme sa v hoteli. Do haly a z haly 
chodili pravidelne autobusy. Na druhý deň po príchode sme absolvovali kontrolu zbraní, ktorá 
prebehla veľmi jednoducho a trvala cca 15 min. 
Na záver by som sa rád poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní našej 
výpravy a jej úspešnom priebehu. 
 
Výsledky: 
Kord ženy 164 pretekárok / 59 štátov 
 

1. FIAMINGO Rossella (ITA) 
2. SAMUELSSON Ema (SWE) 
3. XU Anqi (CHN) 
3. BESBES Sara (TUN)  

 
   88.   CIPÁROVÁ Dagmar (SVK) 
 
Kord muži 208 pretekárov / 78 štátov 
 

1. IMRE Geza (HUN) 
2. GRUMIER Gauthier (FRA) 
3. JUNG Seung Hwa (KOR) 

 3.   JORGENSEN Patrick (DEN) 
 
  124.   CIPÁR Ján (SVK) 
 
V Bratislave 25.7.2015 
 
   Miroslav Baránik a Štefan Cipár 
  
 
 
 


