
Zápis z Trénerskej rady 7.12.2017 

 
Prítomní: Peter Drobný, Július Králik, Jozef Nagy, Marian Linder, Andrea Sasváriová 
 
1. Predbežná nominácia na MEK a J, MSK a J   / fleuret, kord / z dôvodu zabezpečenia leteniek  
2. Návrh podpory šermiara na MSK a J z prostriedkov  FIE 
3. CTM-návrh na 1.polrok 2018 
4. Čerpanie financií CTM v 2.polroku 2017 
5. Návrh termínu M-SR 2018 
7. Rôzne 

 

ad1/  

Nominácia na MEK a J Sochi 2018 – momentálny stav  

 

fleuret - kadetky   

Gaja Cantucci splnený  A-limit 23b.  

Veronika Králiková 7b – je predpoklad pre jej štart 

u ostatných pretekárok zatiaľ tréner aj za predpokladu splnenia B limitu zvažuje účasť 

 

fleuret - kadeti 

Leopold Kuchta 6b – je predpoklad pre jeho štart  a získanie potrebných 8bodov pre B-limit 

teoretická šanca je ešte u 2 pretekárov 

 

fleuret -  juniorky  

Viktória Králiková 2b, Jázmin Udvardi 2b, Gaja Cantucci 1b, Veronika Králiková 1b 

nutné sú 4body , nominácia sa uzatvorí  po SPJ Zagreb 27.1.2018 

 

fleuret - juniori   

sú zatiaľ bez bodu, ich nominácia je momentále nereálna 

 

kord - kadeti 

Michal Rečlo 1b, Oliver Csizmadia 1b, Adam Novoroľník 1b 

kord – kadetky 

Regina Bursová 2b 

zatiaľ nemá splnený nikto potrebný limit pre možnosť štartu, nominácia sa uzavrie po ECC Bratislava 14.1.2018 

 

 



kord juniori a juniorky 

zatiaľ nemá splnený nikto potrebný limit pre možnosť štartu, nominácia sa uzavrie po SPJ Udine 7.1.2018 

 

MSKaJ Verona 2018 – momentálny stav 

fleuret: 

Gaja Cantucci – splnený A-limit  

u ostatných pretekárok zatiaľ tréner aj za predpokladu splnenia B limitu zvažuje účasť 

 

kadeti, juniori a juniorky stav obdobný ako pre nomináciu na MEKaJ  

kord: 

situácia je podobná ako v nominácii na MSKaJ pre obe kategórie. Nominácia pre kadetov sa uzavrie po ECC 
Krakow  29.1.2017. Nominácia pre juniorov sa uzavrie po SPJ Basel resp. SPJ Dijon 18.2.2018 

 

ad2/   
v prípade podpory  EFC Trénerská rada navrhuje túto podporu poskytnúť najlepšiemu pretekárovi, ktorý sa 

zúčastní na Majstrovsvách sveta v zmysle najvyššieho postupu zdola 
1/ pretekárovi/om, ktorý postúpi/ia o najväčší počet kôl vo svojej súťaži, ak sú viacerí s rovnakým počtom, 

prostriedky sa medzi nich rozdelia 
2/ ak nikto nepostúpi zo skupiny, prostriedky budú pridelené šermiarom, ktorí splnili A-limit 
3/ ak nikto nesplnil A-limit a sermiari vypadnú zo základného kola, prostriedky budú použité na základe návrhu 

Trénerskej rady. 
 
ad3/   

prekladá sa na stretnutie prvý februárový týždeň, termín sa upresní  
 
ad4/  

 
Fleuret využije zvyšok finančných prostriedkov na materiál 
Kord svoje prostriedky vyčerpal, Lukas Johanides doloží doklad o nákupe materiálu v Luxembourgu.  
 
 
ad5/   

Návrhy: 
1/ rozdelenie na dva víkendy   2.-3.6.2018  a 9.-10.6.2018 
2/ model štvordňových Majstrovstiev   7.- 10.6.2018 
 
ad6/ 
Stav plnenia nominačných kritérií  na ME U23 Jerevan 2018   
 
fleuret:   
 
Rastislav Simeunovič  4b  - splnená nutná požiadavka repre trénera 
Martin Gvot  3b 
Adam Zeman 3b 
 
Predpokladá sa s účasťou družstva 
 
Kitty Bitterová   22b  - splnený A-limit 
Viktória Králikova 2b 
Karolína Cséfalvayová 2b 



 
 
kord: 
 
Alex Vladimír Duduc  12b – splnený A-limit 
Ján Cipár   3b 
Karol Szabo   1b 
Adam Drenčák   1b 
Bálint Koteles   1b 
 
Katarína Hunčárová  4b 
 
 
 
 
Zapísala:   Andrea Sasváriová 
 
 
Bratislava  14.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
               

         
 

 

 

  

 


