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Dňa 26. apríla 2008 sa v Portugalsku v Lisabone konala Olympijská kvalifikácia zóny v šerme fleuretom 
mužov i žien. Na tomto významnom podujatí v šerme nás reprezentovali: Gyöngyi HANZELOVÁ a Tomáš 
HORONY  ako tréneri boli na turnaji prítomní Jozef NAGY a Mgr. Andrea SASVÁRIOVÁ. 
 
 
Cesta na Majstrovstvá sveta bola absolvovaná lietadlom. Odchod bol dňa 25 apríla, a cesta späť dňa 27. 
apríla 2008.  Hneď v deň príchodu sme absolvovali kontrolu zbraní, ktorá prebehla bez problémov. 
Ubytovanie bolo zabezpečené v susednom mestečku cca 25 minút taxíkom.  
 
Príprava na kvalifikačný turnaj zóny prebiehala od augusta 2007. Tomáš HORONY absolvoval kompletné 
kondičné sústredenie v mesiaci august 2007 a začiatkom septembra 2007. V rámci prípravy sa zúčastnil 
medzinárodných turnajov v Grázi, Zalaegerszegu a Brne a svetových pohárov v Dánsku, Francúzsku 
a Španielsku. Do svetového pohára seniorov získal 2 body. V rámci záverečnej prípravy absolvoval 
sústredenie spolu s maďarskou reprezentáciou v Zalaegerszegu.  
       
OH Kvalifikácia – Fleuret seniori             19 pretekárov / 19 štátov. 
 
Kvalifikácia zóny bola veľmi silná o čom svedží aj to, že na kvalifikácii sa zúčastnili šermiari zo štátov ako 
Rusko, Bielorusko, Ukrajina, Anglicko, Maďarsko, Rumunsko pričom aj pretekári napr. z Anglicka, 
Rakúska, Portugalska si už vybojovali aj finálové umiestnenia na svetových pohároch seniorov. Na základe 
bodov do svetového pohára bol Tomáš nasadený na 18. mieste. 
 
Tomáš HORONY – v prvom kole dosiahol 1 víťazstvo nad : Ulusahin (TUR) 5:0, a prehral štyri zápasi s: 
Pogrebniak (UKR) 0:5, a Jovanovic (CRO) 1:5, Chaliankov (BLR) 2:5 a Gomes (POR) 2:3. Do priamej 
eliminácie nepostúpil. 
Skončil na 16. mieste. 
 
Tomáš mal značne ťažkú skupinu, ale pre objektívnosť treba poznamenať, že ani ostatné skupiny neboli 
oveľa ľahšie. Šermiari ako Chaliankov (majster sveta mládežníckej kategórie), Pogrebniak (finalista 
mládežníckych majstrovstiev sveta, Gomes mnohonásobný finalista seniorských svetových pohárov 
predstavujú skúsených a veľmi technických pretekárov. Tomáš síce šermoval vo svojich zápasoch bez 
rešpektu, ale väčšina pretekárov zo skupiny ho predčila po taktickej stránke a trošku aj po technickej 
stránke. Myslím tým hlavne prácou na nohách. Myslím si, že nechýba rýchlosť práce nôh, ale skôr správne 
načasovanie (útoky začínajú dosť z diaľky a veľmi rýchlo – súper sa väčšinou stihne pripraviť), pri obrane 
zas často mešká so zahájením odsunu čím sa súper dostane bližšie k Tomášovi a potom už bez problémov 
vie akciu zakončiť. Je to spôsobené podľa mňa tým, že Tomáš sa snaží obranné aj útočné akcie riešiť 
v prevažnej miere rukou a kladie len malý dôraz na prácu so vzdialenosťou a zmenou rýchlosti a rytmu. 
Jeho šerm sa ešte viac podobá na juniorský šerm, potrebuje čas aby sa seniorskému spôsobu šermu 
prispôsobil a vyzrel.  
 
 
Aj keď mala pretekárka Gyöngyi HANZELOVÁ na turnaji so sebou trénerku Mgr. Andreu SASVÁRIOVÚ 
v krátkosti by som zhodnotil aj jej vystúpenie na kvalifikácii. 
 
 



OH Kvalifikácia – Fleuret seniorky             8 pretekárok / 8 štátov. 
 
V Európskej kvalifikácii na OH 2008 štartovalo 8 pretekárok, pričom na OH 2008 postupovala prvá a druhá 
umiestnená. Podľa výsledkov dosiahnutých v svetovom pohári senioriek sa javila jasnou favoritkou 
Holanďanka Angad Gaur pričom ostatné pretekárky (Rakušanka Kleinberger, Bieloruska Havenchyk, 
Moldavka Cojacari Necetnaia a Slovenka Hanzelová predstavovali približne rovnakú papierovú silu. Zo 
všetkých zbraní bola táto kvalifikácia pravdepodobne najľahšia. 
 
Gyöngyi HANZELOVÁ – v prvom kole dosiahla 2 víťazstvá nad: Ugurlu (TUR) 5:3 a Cojacaru Necetnaia 
(MDA) 5:2, a prehrala štyri zápasi s: Emanuel (GBR) 1:2, Kleinberger (AUT) 0:5, Havenchyk (BLR) 0:5 
a Noguiera (POR) 1:5. Do priamej eliminácie nepostúpila. 
Skončila na 7. mieste. 
 
Gyöngyi pravdepodobne sama cítila obrovskú šancu, ktorá sa jej naskytla na tejto kvalifikácii. Aj sama sa 
určite pasovala medzi tie pretekárky ktoré by z uvedeného turnaja mali postúpiť. Okrem Angad Gaur 
a Cojacari ktoré majú zo seniorskej kategórie lepšie výsledky a aj viac skúseností mala byť súperkou len 
rakušanka Kleinberger, ktorá šermuje takticky značne vyspelo a aj technicky pekne, ale nie výnimočne (je 
síce ľaváčkou, ale proti nim by Gyöngyi mala vedieť šermovať keď roky školovala s trénerom ktorý je 
ľavák. Nakoniec sa všetko vyvinulo inak. Cojacari šermovala veľmi slabo a ani Angad Gaur nebola až 
v takej forme ako by sa očakávalo. Žiaľ ani Gyöngyi nešermovala dobre. Asi najviac sa pod výsledok 
podpísala obrovská nervozita a chcenie, žial ale jej chýbala aspoň jedna akcia, v ktorú by verila a na ktorú 
sa vie oprieť keď už nič nejde a nefunguje. Nevedela tvoriť – útočila z diaľky a bojazlivo, pričom pri obrane 
väčšinou zmeškala nohami a potom už vedela len bodnúť do útoku. Jej najsilnejšia zbraň v minulosti akcie 
do tempa sa jej nedarili, lebo v strehu zaťažuje príliš prednú nohu, kvôli čomu mešká pri zahájení útoku 
v tempe (posuny a hlavne odsuny sú oveľa dlhšie ako v minulosti a preto nevie vystriehnuť správny 
okamžik na zahájenie bodu v tempe).  
 
Záver: Kvalifikáci zóny na OH 2008 vo fleurete ukázala, že kým u mužov sa konkurencia neustále 
rozširuje a skvalitňuje (na turnaji nebol prakticky slabý šermiar, ešte aj Turek predstavoval slušný štandard 
tak u žien je situácia práve opačná. V seniorskej kategórii ostanú len pretekárky, ktoré vedia siahnuť na 
popredné miesta a ostatné pretekárky vo svetovom pohári sú z radov junioriek respektíve ešte zo 
zotrvačnosti šermujú rok dva, maximálne tri roky po prechode do seniorského veku a potom končia. 
Kvalifikácia u žien bola oveľa slabšia ako sa očakávalo na začiatku sezóny o čom svedčí aj to, že sa na OH 
kvalifikovala jedna z najslabších pretekárok kvalifikácie Portugalčanka Noguiera, ktorá postúpila len vďaka 
tomu, že v skupine porazila Hanzelovú, okrem nej vedela poraziť len pretekárku z Turecka. 
Systém kvalifikácie, ktorý aj u mužov a aj u žien nasadil priamo do eliminácie najlepších (Rusa 
a Holanďanku) nie je dobrý, o čom svedčí aj to, že ani uvedený pretekár a ani  pretekárka nakoniec na OH 
nepostúpili. 
Organizačné zabezpečenie zo stránky SŠZ bolo primerané, škoda len ubytovania, ktoré bolo od miesta 
šermu značne ďaleko.. 
 
 
 
 
 
 
 
V Šamoríne 12.V.2008       


