
Účast šternberských šermířů na fleretovém turnaji v Mostě 

Ve dnech 27. a 28. 1. 2018 se uskutečnil šermířský turnaj v kategoriích žáci, žačky a 

kadeti, kadetky v Mostě, který pořádal oddíl při TJ Baník. Sobotního turnaje žáků se 

zúčastnilo 25 účastníků z 10 oddílů v ČR. Z oddílu Šerm Sokol Šternberk se soutěže zúčastnili 

David Kvapil a z věkové kategorie mladších žáků Vladimír Knob. Soutěž proběhla dvoukolově 

v pětičlenných skupinách po 5 závodnících. David a Vladimír se shodně po 3 vítězstvích a 1 

porážce po prvním kole umístili v průběžném pořadí na 8. a 9. místě. Ve druhém kole si 

polepšil Vláďa a po 4 vítězstvích se po obou kolech umístil na 5. místě. David po 3 výhrách a 

1 porážce průběžně obsadil 8. místo. V eliminačních bojích poté David Kvapil porazil Vojtěcha 

Karla z klubu Šerm Liberec 15:0 a Jana Cigánka z oddílu Šerm Ostrava 15:14, kdy projevil 

odvahu, chladnou hlavu a dokázal otočit souboj, v němž prohrával už 12:14, dal poslední tři 

zásahy za sebou a probojoval se tak do finálové osmičky. Nutno ocenit i Davidovu schopnost 

vyrovnat se s chybou rozhodčího, který v průběhu boje jednu ze situací správně dle pravidel 

popsal a vyhodnotil, ale omylem přiznal zásah soupeři. V souboji o postup mezi nejlepší čtyři 

prohrál s pozdějším vítězem turnaje Petrem Hromádkou z oddílu Šerm Liberec 8:15 a celkově 

obsadil pěkné 7. místo. Vláďa Knob porazil v eliminačních bojích s přímým postupem v první 

části Jiřího Zapletala ze Slezanu Opava 15:7 v části druhé a podlehl ve vyrovnaném boji 

poměrem 11:15 Michalu Grufíkovi opět z klubu Slezan Opava o postup mezi nejlepší čtyřku. 

Obsadil tak celkové pěkné 5. místo.  

Nedělního turnaje kadetek se zúčastnila nadějná Lenička Mušková. Sešlo se 10 

závodnic z 6 klubů v ČR, které šermovaly v desetičlenné skupině systémem každá s každou 

s následnou přímou eliminací. Po dvou vítězstvích a sedmi porážkách se vítězstvím 

v eliminaci poměrem 15:7 nad Karolinou Kuntovou ze Sokola Vršovice probojovala do 

finálové osmičky. V boji o postup do nejlepší čtyřky podlehla poměrem 2:15 Elišce Malíčkové 

z oddílu Sokol Bystřice nad Perštejnem. Obsadila tak celkové 7. místo. 

Byl to velmi vydařený šermířský víkend, každý z účastníků si připsal důležité body do 

celkového pořadí v žebříčku ČR své příslušné věkové kategorie. Těšíme se na další takové. 

Hodně štěstí. M.L. 

 



 

Vyhlášení účastníků finálové osmičky, Vladimír Knob 5. místo (pátý zleva) a David Kvapil 7. místo 

(druhý zprava) 



 

Fotografie účastníků kategorie žáků Vládi a Davida spolu s trenérem Martinem Látalem pod dekorací 

šermírny vyrobenou šikovnými rukami předsedy oddílu TJ Baník Most Petra Lískovce, výrobce zbraní. 

 


