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Az EnEMEsEtY a negyeddontoben szá[[t e[, ekkor
ugyanis senki Sem zárt pozitvan a magyarok kozÜt
Ha valaki azt mondja, két nap-

paI az Eur pa-bajnokság vége

el tt

Szász Emese

iutottak

(balnl ezÚttal

be a legiobb négy

nem tudott hátom embet helyett tusokat adni' nem is
l pá ait ttiz
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egy arannyal és egy bronz_
zal ál1 majd a magyar kiild ttség
Strasbourgban' talrín elfogadtuk
volna. Azt viszont biztosan nem
ta]áltuk volna el, hogy két megpétrbaj( ti\z
lepetésember,
Rédli András és a kardvív Gémesi Csanád hozza az érmeket,

(Ántal

esélyes n k titridikeklettek. Míg a
tavalyi Eb-n Szász Emese és a csa_
pat is bronzérmet nyert, a mosta-

ni viadal hrilgyeinknek az ritcidik
helyek versenye let! hiszen Szász
égyénibenis ott kdt tt ki.

'

Amieinkháiommeccsetnyer-

tB.t

*"g

és csak egyet veszítettek

párbajt rcsapataink meg nem
jutnak a négy krizé.
Ut bbit biztos nem' írta volna

el, ami nem is hangzik rosszul,
pliíne, hogy az 5-8. helyert legy, zott ukiínok és lengyelek is
tudnakvíni' de a sziinkízét csak
megkeseríti az olaszok ellen el-

alá senki, mégis Így alakult, a férfiak hetedik helye utiín az aranyra is

veszített negyedd<int . Miutiín a
mawar váIosatott az idei világku-

piíkon aranyat, eziist t és bronzot is nyert, ezen a mérk zésen is
esélyesnek számított, gy viszont
nem tudott gy zni, hogy a máskor hiírom ember helyett is tusokat ad Szász mínuszban marad

és senki nem zát pozitívan. Az
egyéni utiín említetttils hogy a

világranglistát vezet Szász va]amiért szenved az az olaszok ellen
_

most sem volt másképp.

A magyar ktild ttsé8 eddi8i
mérlegénleginkább férfi kardcsapatunk szépíthet - szomba-

ton.
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