
Správa z Majstrovstiev sveta kadetiek konaných v dňoch 7.-
8.4.2013 v Poreči. 
 

SOBOTA 6.4.2013 

Odchod z Bratislavy: 6.4.2013 o 6:30hod. 

Zloženie:  

Pretekárka Mária Lujza Gabašová 

Tréner Andrea Sasváriová 

Doprovod rodičia Ctibor a Eva Gabašovci 

Príchod do Poreču: 6.4.2013 o 13:30hod. 

Po príchode sme odovzdali Lujzine veci na kontrolu, pozreli sme si a zafandili 
fleuretistkám a išli sa ubytovať.Nepríjemným zistením bolo,že keď sme prišli pre 
skontrolovaný Lujzin materiál, kontrolou jej neprešli 3kordy.Závada bola odhalená 
prístrojom na kontrolu štruktúry čepele,ktorý odhalil poškodenie / zmeny / na základe 
ktorých neboli kordy pripustené do súťaže.Jeden kord a ostatný materiál bol 
v poriadku.Nakoľko bolo potrebné nahradiť nevyhovujúci materiál, bolo potrebné 
zakúpiť v oficionálnom obchode s materiálom dva náhradné kordy,ktoré kontrolou 
prešli. Pred večerou sme išli na krátku prechádzku, potom na večeru a po nej spať. 

 

NEDEĽA 7.4.2013  

106 kadetiek, rozdelených do 6 a 7-členných skupín, z ktorých do neúplnej 128-ky 
postúpi 84 pretekárok 

12.skupina, planš č.12, zač. o 10:00hod. 

Lujza nastúpila v šesťčlennej skupine na prvý zápas proti silnej Riedmuller 
/GER/,ktorá skončila na MEK v Budapešti na 8.mieste.Takticky bol zápas 
odšermovaný veľmi dobre. Po prvom double si Nemka Lujzu vytiahla a prevzatím 
spravila náskok jedného zásahu a od stavu 1:2 padli 2 double –jedenkrát Lujza 
zaútočila,skončla na súperkinom kryte a stihla zrimesovať a druhýkrát pri súperkinom 
útoku stihla Lujza reagovať súbodom.Posledný zásah sa Lujza pokúsila súperku 
rozhýbať a vylákať ju do útoku, no kontrasixt-záraz bol slabý a súbod znamenal 
prehru D4/5.  

V druhom zápase nastupovala Lujza proti pre nás nie veľmi známej Shiramine /JPN/ 
.Papierovo sa radila medzi slabšie v skupine, no realita tomu nenasvedčovala.Prvý 
padol súbod pri súčastnej útočnej akcii.Na 2:1 dala Lujza súperke bodom do tempa na 
ruku,potom nasledoval opäť súbod.Na 3:3 si ju Japonka vytiahla do útoku, ktorý bol 
krátky a prevzatím zaznamenala čistý zásah.Nasledoval znovu súbod.Posledný zásah 
padol v priestore súperkiných posledných dvoch metrov, kam ju Lujza vytlačila.Žial 
nedôrazný útok skončil na súperkinom kotrasxt-záraze a znamenal pre Lujzu druhú 
prehru v skupine D4/5. 



Tretí zápas proti Fourie /RSA/ potrebovala Lujza vyhrať. Náskok 1:0 si dokázala 
urobiť hneď prvým predbodom do tempa, a potom veľmi bojovným spôsobom 
priviedla zápas pri stave 4:4 do predĺženia.Napriek výhode,ktorú jej aparát pridelil 
bola aktívnejšia na nohách a útok v dobrom tempe posun-výpadom znamenal veľmi 
potrebné víťazstvo V5/4. 

Štvrtou súperkou v skupine bola 10. z MEK v Budapešti Jagielko /POL/.Poľka bola 
od začiatku aktívna na nohách a prvý zásah zaznamenala jednoduchou kvart-odraz 
bod posun výpadom.Lujza sa snažila o protiakciu aktívnejšou prácou na nohách, no 
jej útok skončil pase a po boli zblízka dostala na 0:2.Zápas sa niesol v znamení 
nepresností a zbytočných chýb, ktoré znamenali prehru D3/5. 

Piaty zápas so Summers /GBR/ bol v podstate existenčný o zotrvanie 
v súťaži.Uvedomovali sme si, že na postup je potrebné len víťazstvo.Psychcky tejto 
skutočnosti nepridával fakt, kedy Lujza nastúpila proti takejto súperke a na MEK 
v Budapešti s ňou prehrala 4:5.Zápas sa vyvíjal prekvapivo jednoznačne v Lujzin 
prospech, kedy aktívnou prácou na nohách viedla už 4:1.Žiaľ zbytočnými chybami 
Summers dotiahla na 4:4.Lujza však zabojovala a tesné víťazstvo V5/4 znamenalo 
istý postup zo skupiny. 

2V/3D, koeficient -2 

ELIMINÁCIA  / 65.nasadená / 

o 64-ku 

Thomsen /DEN/  V15/9 

Lujza mala celý zápas pod kontrolou.Na začiatku si dokázala utvoriť náskok, ktorý sa 
jej podarilo udržať až dokonca.Dôraznejšia práca na nohách,presnejšie ukončovanie 
akcií po čepeli a práca v tempe znamenali postup do 64-ky. 

O 32-ku 

Komarov /ISR/  D6/15 

Po postupe medzi 64 najlepších čakala na Lujzu najsilnejšia súperka turnaja 
1.nasadená Komarov /ISR/.Sympatické bolo Lujzino odhodlanie bojovať a fakt, že na 
zápas sa veľmi tešila.Lujza zaznamenala prvý zásah predbodom do tempa na ruku, 
potom nasledovalo niekoľko súbodov a po prvej tretine sa zdal zápas vyrovnaný.Po 
prestávke však Alona nenechala nikoho na pochybách, kto je lepším a rozbalila svoje 
šermiarske umenie naplno. Jej prednosťou boli výborné nohy, cit pre tempo a presné 
ukončovanie akcií.V tom čase sme netušili, že Lujza šermuje s budúcou majsterkou 
sveta. 

 

Konečné umiestnenie: 59.miesto 

 

PONDELOK 8.4.2013 



Napriek tomu, že sa Lujzi nepodarilo postúpiť medzi 32 najlepších šermiarok sveta, 
chceli sme si pozrieť aspoň zopár zápasov v tejto časti súťaže a samozrejme 
povzbudiť úspešné účinkovanie Janka Cipára v súťaži kadetov. 

 

Odchod z Poreču: 8.4.2013 o 14:30hod. 

Príchod do Bratislavy: 8.4.2013 o 20:30hod. 

 

Na záver: nedá mi nespomenúť ešte raz fakt vyradenia troch zbraní z kontroly 
materiálu, o vadách ktorých sme nemohli ani len tušiť.Tento fakt rozhodne poznačil 
Lujzin výkon v tejto súťaži.Nerozbodané čepele zanechali stopu na jej výkone a hrali 
dôležitú úlohu v jej neistote a nepresnosti ukončovania akcií.Veľmi sympatické 
bolo,že Lujza sa dokázala so vzniknutou situáciou vysporiadať a úžasne zabojovala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Andrea Sasváriová  

 

Bratislava, 9.4.2013 

       

 

  

 


