
 

 
 
 
Vážený pretekár, pretekárka, tréner 
 

Predsedníctvo Klubu šermu Šamorín schválilo nomináciu na Letné šermiarske sústredenie pri Rostove 
na Done v Rusku (02.08.2012 – 15.08.2012). 

 
I. Zloženie  výpravy  
Vedúci výpravy:  Mgr. Kristián FORGÁCH  
Tréner: Jozef  NAGY  
 Tibor DOMSITZ 
 Mgr. Tamás HORONY 
   
Zdravot. dozor: Nóra EGYENES PÖRSÖK 
  
Pretekári:          Dávid VĚGH   Pretekárky: Anikó HERBERGER 

            Dávid POKORNÝ    Kitti BITTEROVÁ 
            Peter LELKES     Michaela DERZSIOVÁ 
            Henrik EGYENES PÖRSÖK   Rita PIRK 
           Gyula FARKAS     Karolína CSÉFALVAYOVÁ 
            Márton LELKES     Patrícia TAKÁCSOVÁ 
            Zoltán SÁRMÁNY 

  
 

 
II. Termín + Časový harmonogram dopravy:  

Sústredenie sa bude konať v termíne 02.08.2012 /štvrtok/ až 15.08.2012 /streda/. 
 

Odlet: 
Odlet výpravy je 2.augusta 2012  o 13,50 hodine z letiska M.R. ŠTEFÁNIKA v Bratislave s prestupom 
v Moskve - prílet do Rostova je 3. augusta 2012 o 00:05 hodine. 
Zraz členov výpravy je 2. augusta 2012 o 11,30 hodine v odletovej hale letiska M.R. Štefánika 
v Bratislave. 

 
Návrat:   
Odlet z Rostova na Done je 15.augusta o 7,50 hodine s prestupom v Moskve – prílet do Bratislavy je 15. 
augusta o 12,45 hodine.  
 
Dopravu do Bratislavy na letisko M.R. Štefánika pri odlete, a dopravu z Letiska M.R. Štefánika 
v Bratislave po prílete si rieši každí individuálne. 

 
III. Ďalšie informácie. 
- Letí sa spoločnosťou UT AIR. 

Let UT 830 odlet Bratislava 13:50 prílet Moskva 18:55 
Let UT 491 odlet Moskva     22:20 prílet Rostov  00:05 (+1 deň) 
Batožina v cene letenky:  do 20 kg., príručná batožina do 5 kg. 
  



 

Ubytovanie i stravovanie zaistil organizátor sústredenia Klub šermu Rostov na Done v športovo-
ozdravitelnej báze Briz pri Azovskom mori.  

         
- Potrebná výstroj:  

Šermiarska výstroj a výzbroj -  min. 2 funkčné fleurety, lepšie mať 3, minimálne 2-3 šnúry, Športový 
úbor do haly.  
Výstroj na kondičný tréning vonku (tenisky, tepláky, šortky, tričká, šušťáková súprava) 
Keďže tréningy budú prebiehať pri mori ( v tomto čase tam nie sú zriedkavé ani 40 stupňové horúčavy, 
a bude čas aj na oddych prosím rodičov aby deťom pribalili aj opaľovacie krémy, plavky. 
Hygienické potreby. 
Izotonické nápoje v prášku napr. Isostar a pod. 

 
- Pred odchodom (na spoločnosm stretnutí 30. júla 2012 v šermiarni, každý pretekár a pretekárka odovzdá 

trénerovi vyplnený a rodičom podpísaný „Informovaný súhlas rodiča“, je prílohou  organizačných 
pokynov. 

 
- Ak si deti zoberú so sebou fotoaparáty, počítače, mobili – ručia si za ne sami. 
 
- Tréneri zabezpečia kontrolu výzbroja a výstroja pretekárov a pretekárok pred odjazdom.  

 
- Akékoľvek problémy, spojené s tvojou účasťou, oznám okamžite na 0903 446 157 (Jozef NAGY). 

 
 
 
 

                                                                                           Mgr. Kristián FORGÁCH  
                                                                                                        Vedúci výpravy      

 


