
Správa z Majstrovstiev Európy kadetiek konaných dňa 
28.februára 2013 v Budapešti. 

 

Na Majstrovstvách Európy kadetiek nastúpilo v Budapešti 93 kadetiek z 30-tich 
štátov.Pretekárky boli rozdelené do 14-ich skupín po 6-7 šermiarok. 

73 postúpilo do neúplnej 128-člennej eliminácie. 

Zo slovenských pretekárok si nomináciu vybojovali  Lujza Gabašová / Slávia UK / a 
Janka Nemcova / BŠK Martinengo / 

 

Janka NEMCOVÁ, planš č.10, zač. o 9:00hod. 

Prvý zápas nastúpila Janka proti Brovko /UKR/ a po snaživom výkone prehrala D4/5, 
druhý zápas s Azarov /ISR/ bol poznačený nepresným ukončovaním akcií a Janka ho 
prehrala D3/5, v treťom zápase Janka nestačila na Weitbrecht /GER/ a podľahla jej 
D2/5.Súperka ju predčila  hlavne prácou na nohách a výborným tempom. Nasledovalo 
povinné víťazstvo V5/3 s Palasvesa /FIN/, ktorá bola jasne najslabšou v Jankinej 
skupine.V poslednom zápase s Moravcovou /CZE/ podala Janka mimoriadne bojovný 
výkon. Od začiatku mala zápas pod kontrolou, zvíťazila V5/1 jednoduchými a 
dôrazne ukončovanými akciami. 

Po skupine 2V/3D, index 0 

57.nasadená do priamej eliminácie 

Eliminácia: 

o 64-ku  Azizova /EST/   D10/15 Eliminačný zápas s Azizovou sa od začiatku vyvíjal 
jednoznačne v prospech estónskej šermiarky, ktorý mala od začiatku pod kontrolou. 
Žiaľ Janka bola príliš netrpezlivá a zápas mal veľmi rýchly priebeh. 

 

Mária Lujza GABAŠOVÁ, planš č. 5, zač. o 9:00hod. 

Prvý zápas nastúpila Lujza proti veľmi bojovnej Summers /GBR/ , ktorý po smolnom 
závere prehrala D4/5. Nasledoval veľmi dobrý zápas so silnou Khlystunovou /BLR/ , 
ktorý aj keď prehrala, D3/5, no takticky ho zvládla veľmi dobre. Nasledovala výhra 
so Svistunovou /RUS/ V5/2, ktorá pomohla po predchádzajúcich dvoch prehrách 
hlavne psychicky a dodala potrebné zdravé sebavedomie. Lujza pracovala veľmi 
dobre so vzdialenosťou a skórovala hlavne zásahmi na ruku. Nasledovala papierovo 
najslabšia v skupine Prikk /EST/ ,kde Lujza nezaváhala a vyhrala V5/1.Bol to 
dôležitý moment pred posledným zápasom s českou šermiarkou Benešovou, s ktorou 
mala pred zápasom nepriaznivú bilanciu 0:2 / z EPK v Krakowe /. Lujza šermovala 
uvoľnene a po dobrom výkone zvíťazila V5/3. 

Po skupine 3V/2D, index +6 

35.nasadená do priamej eliminácie, čo znamenalo voľný los do 64-ky 



 

Eliminácia: 

o 32-ku  Ozturkmen /TUR/  V15/7 Eliminačný zápas Lujza zašermovala naozaj 
vynikajúco a od začiatku nenechala súperku na pochybách, kto je na planši 
momentále v lepšej pohode.  

o 16-ku Depanian /FRA/  D14/15 Druhý eliminačný zápas bol vyrovnaný a po 
šermiarskej stránke kvalitný. Bolo výborné, že sa Lujza pustila aj do tohoto zápasu 
bez rešpektu a nenechala sa “zastrašiť” nasadením súperky, ktorá bola nasadená do 
eliminácie na treťom mieste. Dovolím si tvrdiť a nielen preto, že by to bude pôsobiť 
zaujato, že Lujza bola lepšou na planši a nebyť troch sporných rozhodnutí rozhodkyne 
v Lujzin neprospech, kedy čisté zásahy boli otočené, resp. neuznané zápas mal 
skončiť opačne… 

Lujza predviedla veľmi dobrý a sústredený výkon počas celého turnaja. Výsledok na 
takomto silnom podujatí je jednoznačne príjemným prekvapením. Účasť medzi 16-
timi najlepšími jej ušiel o jediný zásah 

Záverom  by som chcela poďakovať rodičom oboch dievčat pri zabezpečení tejto 
reprezentačnej akcie. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala Andrea Sasváriová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapešť, 28.február 2013 

 



 


