Správa vedúceho výpravy na MSKaJ 4. – 13.4.2009 v Belfaste (GBR).
Zloženie výpravy:
Miroslav Baránik – Prezident SŠZ
Július Králik – tréner fleuret muži a vedúci výpravy
Jozef Nagy – tréner zodpovedný za fleuret
Arpád Ersek – tréner zodpovedný za kord
Gergely Valacsay – osobný tréner fleuretu (KŠ Šamorín)
Kristína Bokorová, KŠ Šamorín – FŽK a J
Michala Cellerová, STU Bratislava – FŽK a J
Katarína Pokorná, KŠ Šamorín - FŽJ
Nikolas Szikela, KŠ Šamorín - FMK
Alexander Farmer, BŠK Bratislava – KMK
Dagmar Barániková, BŠK Bratislava – KŽJ
Matej Karkalík, BŠK Bratislava – KMJ
Pavol Celler, STU Bratislava – FMJ
Jakub Joniak, STU Bratislava – FMJ
Andrej Králik, STU Bratislava – FMJ
Neoficiálnu časť výpravy tvorili rodičia M. Cellerovej a p. Farmer.
1) Doprava: bola zabezpečená SŠZ, celá výprava bola z ekonomických dôvodov
rozdelená na malé skupiny v závislosti od programu Majstrovstiev a v zásade po
ukončení účasti na súťaži daná skupina nasledujúci deň odcestovala späť do SR. Tento
spôsob organizácie účasti žiadne komplikácie nespôsobil a všetko prebehlo podľa
predpokladaného plánu s menšími odchýlkami, keď niektoré lety boli oneskorené
a batožina šermiarov prišla až na ďalší deň.
2) Akreditácia a kontrola zbraní. Obe operácie prebiehali po príchode do haly, kde bolo
potrebné preukázať vek šermiarov osobnými dokladmi. Kontrola výstroje a výzbroje
bola veľmi podrobná, keďže slúžila organizátorom na testovanie podobného postupu
na OH 2012 a viackrát bolo potrebné ešte urobiť niektoré opravy na opätovnú
kontrolu, ktorá však prebiehala promptne a bez väčších komplikácií.
3) Súťaže. Z hľadiska vedúceho výpravy nie sú žiadne pripomienky k vystupovaniu
šermiarov a veľmi pozitívne pôsobilo jednotné oblečenie našich pretekárov, čo si
pozitívne komentovali aj niektoré zahraničné delegácie. Osobne som mal nepríjemnú
udalosť s rozhodcom zápasu priamej eliminácie vo fleuret kadetiek M. Cellerovej
s japonskou šermiarkou Oishi. Jednalo sa o rozhodcu S. Moora, ktorého nominovala
Britská šermiarska federácia, nie FIE. Po štvrtom neštandardnom rozhodnutí akcie
som sa ho pokúsil slušne osloviť s otázkou na popis akcie, ktorú rozhodol, ale prvých
dvoch slovách namiesto odpovede mi dal žltú kartu. Nasledoval 8 (!!!) opačných
rozhodnutí akcií, čo nie je moje konštatovanie, ale tam prítomného delegáta
rozhodcovskej komisie FIE z Kuwaitu, ktorý mi povedal, že rozhodca všetky akcie
rozhodol nesprávne, ale v zmysle Pravidiel FIE ho nemožno vystriedať (iba v prípade,
žeby mal zdravotné problémy). Napokon Cellerová nervy drásajúci zápas vyhrala
15:14, keď všetky body získala iba akciami na jednu lampu. Po skončení zápasu pri

odchode od planše som udrel päsťou na masívne železné bariéry, na čo sa rozhodca
vrátil a dal mi čiernu kartu. Keďže nepovedal, že ma vylučuje z Majstrovstiev, ale bol
som tým vylúčený z danej súťaže, počas zápasu Cellerovej o 16-tku ju koučoval J.
Nagy. Prezident DT, P. Thullberg, ma informoval, že v ten deň nemôžem už k mojej
pretekárke, čo bolo samozrejmé a rešpektoval som to. Následne ma vyhľadali
spomínaný delegát rozhodcovskej komisie a predseda komisie delegátov na MSKaJ,
M. El Motawakel a vyjadrili poľutovanie nad pôsobením S. Moora, ktorý bol
z ďalšieho pôsobenia ako rozhodca stiahnutý. V ďalších dňoch ho ešte jedenkrát
postavili rozhodovať skupinu v prvom kole a tým, že druhý rozhodca mal podať
správu a jeho kompetentnosti a ten jeho rozhodovanie neodporučil, čím dotyčný
rozhodca svoje pôsobenie vo fleuretových súťažiach ukončil. Pri zostávajúcich
fleuretových disciplínach som ďalej fungoval ako tréner v spolupráci s J. Nagyom a G.
Valacsayom po jeho príchode na juniorské súťaže. V posledný deň súťaží, počas
losovania družstiev vo fleurete juniorov sa ukázalo, že od práve prebiehajúcej sezóny
2008-2009 platí zmena Pravidiel FIE, ktorú si všimol iba S. Groupiere (ARG) člen
DT, ktorá hovorí, že nemôžem oficiálne fungovať pri družstve a dokonca mám na dva
mesiace zastavené pôsobenie na oficiálnych súťažiach FIE, t.j. do 4.6.2009, čo si
následne osvojil aj P. Thullberg a prišiel za mnou mi to oznámiť. Ide o kumuláciu
viacerých článkov, keď čl. 100, ods.2 vymenúva jednotlivé sankcie oddelene – v
danom prípade je jedna sankcia „vylúčenie z danej súťaže“ a iná je „vylúčenie
z turnaja“, teda skupiny súťaží. Potom článok 114, doplnený o nový ods. „d“, rovnako
hovorí o vylúčení zo súťaže (nie turnaja!) pre „osoby rušiace poriadok“, zatiaľ čo ods.
„c“ tohto článku hovorí o vylúčení z turnaja a suspenzácii na dva mesiace ako inej
sankcii, teda tak, ako sme to poznali doposiaľ. Avšak článok 118, kde je
novoupravený ods. 3b hovorí ináč a to o vylúčení z turnaja a suspenzácii. Ako
konštatoval P. Thullberg, došlo k zmene Pravidiel, ale jednotlivé články nie sú
zosúladené a vlastne udávajú dve rôzne sankcie pre rovnakú situáciu. Interpretácia
teda nie je vôbec zrejmá a v praxi to prebiehalo tak, že som fungoval pri družstve
s jediným obmedzením – nezúčastňoval som sa losovania a nepodpisoval som
zloženie družstva pre dané stretnutie.. Môžem len vyjadriť poľutovanie, že som sa
dostatočne neovládol v reakcii na mimoriadne zlý výkon národného rozhodcu, ktorý
evidentne nemal na týchto majstrovstvách čo robiť. Nie je to na ospravedlnenie, ale
možno pochopiteľné, že išlo o absurdnú situáciu, kde všetci videli, že je zle a nemohli
urobiť nápravu, čo sa ťažko dá vysvetliť a upokojiť mladých šermiarov, akou je naša
15-ročná kadetka, ktorá nemohla dostať odpoveď na otázku, čo má robiť, keď žiadna
akcia neplatí v jej prospech.. Súčasne konštatujem, že nie je k dispozícii jednoznačný
predpis v Pravidlách na príslušný postup. Na základe tohto zistenia budem iniciovať
úpravu príslušných článkov uvedených vyššie Komisiou FIE pre Pravidlá za účelom
ich zosúladenia a možnosti ich jednoznačnej aplikácie, čo však pevne verím, že sa
nebude týkať v budúcnosti mojej osoby.
Samotné technické komentáre k jednotlivým súťažiam poskytnú príslušní tréneri vo
svojich správach.
4) Materiál FIE a finančná pomoc FIE pri účasti MSKaJ. Po príchode do Belfastu bol
k dispozícii každej delegácii šermiarsky materiál podľa informácií, ktoré zaslali

federácie. Tento materiál si na mieste prevzali šermiari: M. Cellerová, K. Bokorová,
N. Szikela, D. Barániková a A. Farmer.

Belfast, 14.4.2009

