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ELOszoR ilYERT EGYEill érmet a huszonhét eves Gémesi Csanád,
az et dontoben majdnem a vltágbajnok skatpját is megszerezte
elég volt a nyolcaddont be ke-

AÍdayAttalaD

rÍilnie.

Gémesi Csanád szívet melenget pályafutása rijabb fontos

állomáshoz érkezett: Strasbourgban 27 évesen egyéni
érmet nyert Eur pa-bajnokságon!

Mint azt egy-egy nagy pil-

lanatánií] miír megírtuk, az
a versenyz , aki 26 évesen lett
stabil tagj a a kardválo gatottnak,
a legt bbet kiizd tt ezért,

i-

szont ezután az eredményei is
ugrásszer en fejl dni kezdtek.

Ebben riási

szerepe Van
edz 1e, Navarrete J zsefhaza-

hívásának, aki a 2012-es olim-

pia ta jra foglalkozÍk vele
Gtjd ll n és a válogatottnríl.
6Émosi Ganád évÉlévn|obb lesz

"r

Gémesi már tavaly is a legjobb

férfi kardvív nkvolt az

Eur

pa_

bajnokságon, de akkor ehhez

Most három magyal is ott

volt, ami j szereplést jelentett,
persze lett volna b ven hiányérzettink, ha érem nélkiil mara-

dunk. Legnagyobb favoritunk,
Szilágyi Áron elszállt, a fiatal
Szatmári András nagy csatában
esett el, de így sem lehet szomoni. Gémesi azonban folytatta a menetelést, és legy zte
az egyéni Eur pa-bajnok Alekszandr Bujkevicset, így miír negyedd nt s lett.

K vetkezett egy leny giizo assz Nicolas Rousset-val

szemben: a Szilágyit kiejt
francih 13:12-re vezetett, de

a magyar ekkor lesítette ki a
pengéjét,hármat vágott rajta
egymás után, és így mrir bizto_
san érmes lett, vagyis a tavalyi

világbajnoki negyeddont és az
idei világkupa-eziistérem után
jra

el relépett egyéniben.

Budapest egyéni világbajno_
ka, Venjamin Resetnyikov ellen
is kivál an vívott az el diint o-en. Navarrete f zsef egyik
legfontosabb ttirekvése, hogy
vív i a pást minden részéntudjanak tust adni, Gémesi pedig
megmutatta, hogy tud. 1.:4-r l
fordított, hol a pást legvégérl
hátramenetben, hol meglep

hrizással, alulr

l

befejezve a

támadást, hol k zépre visszatérve, némi gondolkodás utrín
találta el

a

vb-címvéd t.

Kcizben a zsiirivel és saját

idegeivel is megkiizdott, hiszen
a vitás tusoknál rendre ellene
ítéltek'ugyanakkor Resetnyikov volt olyan sportszerii, hogy
így is megadta az egyik tust Gé-

mesinek. 11:10-es magyar vezetésnélmegint visszavonták
Gémesi talií]atát, majd Reset_

nyikov finom mozdulatokkal

jra meg rijra sebet ejtett rajta,

igyazel dont elment.

De az érmet senki sem veszi

el!

,,El szijr nyertem egÉniben

fehncitruikiguersenyen érmet,
ami nagton j érzes _ mondta
Gémesi. -

Regel

gy keltem fel,

hogt aranyat akarok, ezért kis

hid.nyérzet uan bennem, de csak
pici. K zel uoltam a diint htiz, a

francia bíro sajnos bizanytalan

uolt, de nem ezért kaptam ki, hanem mert Resetnyikou nagon
I
uíuott. Ez uolt a legjobb assz m a

j

nap folyamán. Szerda reggelt l

uiszont már a csapatuersenyre
kész lijnk, nxert nagyon Íontos

nek

nkaj

szereplés.''
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