
Správa trénera šermu z  L – SU v Belehrade 2009. 
 
 
Miesto konania Belehrad od 30.06.09 – 05.07.09. 
 
Účastníci : PaedDr.Érsek Árpád tréner a vedúci sekcie šermu 
 
pretekári : Lovisek Judit, Barániková Dagmar, Cipár Štefan / disciplína kord/ 
 
na vlastné náklady prítomný prezident SŠZ Ing. Baránik Miroslav. 
 
Cesta bola vykonaná osobným autom. 
 
Výprava bola ubytovaná v dedine spolu s celou výpravou SR. Organizačne bola výprava dobre 
zabezpečená. 
V rámci prípravy pretekári sa zúčastnili na krátkodobom sústredení spolu s pretekármi z Maďarska  
v Budapešti a v Tate za podpory SAUŠ. 
Slovensko obsadilo len kordové súťaže jednotlivcov žien a mužov. 
 

Dňa 02.07. sa konala súťaž žien v počte 64 pretekárok / druhá najviac obsadená súťaž/. 
V prvom kole sa výborne darilo Baraníkovej, ktorá vyhrala všetky svoje zápasy v 7 člennej 
skupine a priamo postúpila do 32 člennej eliminácie ako 5 pretekárka v poradí. V priamej 
eliminácii narazila na pretekárku Zverevovú, ktorej podľahla a bola vyradená obsadila 20 
miesto. Súperka bola lepšou pretekárkou a jej víťazstvo sa dalo čakať. 
Lovisek nepostúpila z prvého kola, prehrala svoje zápasy hlavne 3 x na 5: 4 a bola zo silnej 
skupiny vyradená. Nepodala očakávaný výkon. 

 
V korde mužov štartovalo spolu 94 pretekárov /  najpočetnejšia súťaž/, kde si pretekár Cipár viedol 
dobre a dosiahol svoj životný úspech, keď obsadil 15 miesto. Postupoval zo skupiny s 3/3 a bol 
priamo v 64 člennej eliminácii. Nečakane v prvom zápase porazil šermiara z Francúzka, potom 
pretekára z ČR a o finále prehral s Rusom Avdejevom, ktorý bol lepším pretekárom. Štefan v 
eliminácii šermoval dobre takticky . V technike síce má nedostatky ale vedel ich kompenzovať, čo 
viedlo k úspechu. 
 
S výsledkami našich pretekárov /Cipár, Barániková som spokojný. Slabšie sa darilo Lovišek. 
Pretekári sú vekovo mladý a majú sa možnosť zúčastniť takýchto podujatí v budúcnosti, ak 
preukážu výkonnosť. S vystúpením našich pretekárov som spokojný. 
Podrobné výsledky sú k dispozícii na SŠZ a na nete. 
Ďakujeme za dobrú spoluprácu s vedením našej výpravy. 
 
 
 
PaedDr.Érsek Árpád reprez. tréner. 


