
Správa vedúceho výpravy z MSKaJ 2012. 
Moskva /Rusko/ 31.III.-8.IV.2012 

 
Predkladá : Jozef NAGY 
 
Kadetské a juniorské Majstrovstvá sveta sa v roku 2012 konali v Rusku  (Moskva) v dňoch   31.marca 
do 8. apríla 2012.  
Slovensko na základe nominácie trénerskej rady, schválenej  predsedníctvom SŠZ, reprezentovali 
uvedení športovci a tréneri: 
 Július KRÁLIK - z poverenia FIE organizátor turnaja 
 Jozef NAGY - vedúci výpravy, tréner – fleuret 
 Ing. Peter DROBNÝ - tréner pre kord 
 David VÉGH - fleuret kadeti, juniori 
 Kitti BITTEROVÁ - fleuret kadetky, juniorky 
 Anikó HERBERGER - fleuret kadetky  
 Michala CELLEROVÁ - fleuret juniorky 
 Lukáš ŠTEIS - kord kadeti 
 Ján CIPÁR - kord kadeti 
 Katarína HUNČÁROVÁ - kord kadetky 
 Alex Brian FARMER - kord juniori 
 
Organizácia cesty : 
1.časť výpravy v zložení ( J. Nagy, A. Herberger, K. Bitterová) cestovala 29.III.2012, z letiska 
vo Schwechate (AUT)  do Moskvy (RUS). Z letiska usporiadateľ zabezpečoval dopravu až k hotelu. 
2.časť výpravy v zložení ( D. Végh s dedkom) cestovala 30.III.2012 podobným spôsobom ako 1. časť 
výpravy. 
3. časť výpravy v zložení ( Ing. Peter Drobný, K. Hunčárová, L. Šteis a J. Cipár, ktorý sa zúčastnil MSJ 
na vlastné náklady),  podobne ako prvé dve časti výpravy dňa 31.III.2012.  
Alex Farmer pricestoval podobne s rodičmi.  
Domov sme cestovali bez problémov podobným spôsobom, tiež na etapy  (P. Drobný, K. Hunčárová, 
L. Šteis, J. Cipár a A. Herberger 3.IV.2012, D. Végh s dedkom dňa J. Nagy, K. Bitterová dňa    
5.IV.2012 a Alex Farmer s rodičmi dňa 6.IV.2012). 
 
Ubytovanie, strava, tréningové možnosti: 
Ubytovanie sme mali zabezpečené v podobne ako prevažná väčšina výprav v hoteli Kozmos v dvoj-
posteľových izbách. Hotel bol približne 10 minút jazdy autobusom od miesta konania  MSKaJ. 
Raňajky a večera boli v zaistené priamo v hotely, boli dostatočne pestré. Obedy si pretekári 
zabezpečovali sami priamo v mieste konania súťaží. 
Ubytovanie bolo v zásade na dobrej úrovni. 
Trénovať sa dalo v ľubovolnom čase priamo v mieste konania turnaja. 
 
Organizácia pretekov, rozhodovanie: 
Preteky prebiehali v obrovskej športovej hale, v ktorej sa nachádzali planše na tréningy (viac ako20) 
planše na vyraďovacie kolá 32 planšov ako aj na 32 člennú elimináciu (4 planše) a finálová planš.Hala 
bola vhodne predelená na 3 časti (tréningovú, vyraďovaciu a finálovú). Každý deň o 16,00 hodine bol 
k dispozícii podrobný rozpis skupín na ďalší deň. Organizátorom sa podarilo vytvoriť takmer ideálne 
podmienky majstrovstiev a čo sa organizácie turnaja týka boli, smelo môžem povedať,  že boli 
najlepšie aké som do teraz zažil.  
Rozhodovanie na uvedených majstrovstvách sveta bolo aj  v kategórii kadetov a aj juniorov od 32 
člennej eliminácie podporované videorozhodcom.  
Oproti minulým rokom sa rozhodovanie postupne zlepšuje, aj keď sa vždy nájdu aj výnimky.  



Dosiahnuté výsledky : 
Tohtoročné Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov, čo sa výsledkov našich pretekárov a pretekárok, 
patria medzi priemerné. Do tridsaťdva člennej eliminácie sa podarilo prebojovať len Kitti 
BITTEROVEJ (24. miesto) vo fleurete kadetiek a Michale Cellerovej (23. miesto)  vo fleurete 
junioriek. V prvej tretine štartovného poľa sa podarilo skončiť okrem k. Bitterovej a M. Cellerovej len  
Lukášovi Šteisovi v korde kadetov. Tieto umiestnenia nie sú zlé. V prvej polovici štartovného poľa čo 
sú prijateľné výsledky skončili vo fleurete kadetiek A. Herberger, vo fleurete kadetov D. Végh, v korde 
kadetiek K. Hunčárová, vo fleurete juniorov D. Végh. 
Slabo zašermovali vo fleurete junioriek Kitti Bitterová, ktorej hlavná kategória však bola kadetská, 
v korde kadetov Ján Cipár a v korde juniorov Alex Farmer – tieto výsledky sú slabé.    
 
Fleuret kadetky: 77 pretekárok zo 37 štátov. 
  1.m. SAMSONOVA Kristína RUS  
24.m. Kitti BITTEROVÁ  SVK  v roku 2011   neštartovala 
35.m. Anikó HERBERGER  SVK   v roku 2011  47. miesto 
 
Fleuret kadeti: 91 pretekárov zo 40 štátov. 
  1.m. MATSUYAMA Kyosuke JPN  
39.m. VÉGH David   SVK  v roku 2011   21. miesto 
 
Kord kadeti: 107 pretekárov zo 52 štátov. 
  1.m. FREYLICH Yuval Shalom ISR  
34.m. ŠTEIS Lukáš   SVK  v roku 2011   neštartoval 
71.m. CIPÁR Ján   SVK  v roku 2011  neštartoval 
 
Kord kadetky: 88 pretekárok zo 41 štátov. 
  1.m. STRELNIKOV Daria  ISR  
33.m. HUNČÁROVÁ Katarína SVK  v roku 2011   67.miesto 
 
Fleuret juniorky: 92 pretekárok zo 40 štátov. 
  1.m. VOLPI Alice   ITA 
23.m. CELLEROVÁ Michala  SVK   v roku 2011  35. miesto 
57.m. BITTEROVÁ Kitti  SVK  v roku 2011  neštartovala 
 
Fleuret juniori: 122 pretekárov zo 58 štátov 
  1.m. SAFIN Timur   RUS 
45.m. VÉGH David   SVK  v roku 2011  neštartoval 
 
Kord  juniori: 150 pretekárov zo 70 štátov. 
  1.m. PARK Sangyoung  KOR 
121.m. Alex Brian FARMER  SVK  v roku 2011   91. miesto 
 
 
Záverom by som sa chcel poďakovať pretekárom, trénerom aj funkcionárom, ktorí svojou prácou 
prispeli k príprave pretekárov na uvedený vrchol kadetskej a juniorskej sezóny. 
 
 
 
 
V Šamoríne 23.IV.2012                                                        Jozef NAGY 
                             Vedúci výpravy 


