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ÉnEMilÉLKtiL ilARADT a kardcsapat, a kÜtdöttség
lgy egy arannyat és egy bronzzal,zártaa Versenyt
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bronzér, '] mesek lettÜnk,
éppen a lengye.
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legjotrb}a az egyéni világbajhok sebti) románok ellen míértnem
Nicolas Limbach.
találta,senki a.nyerő fegyvert, az
A,i'rra8}raroknál viszont Géme- érem1e,hivp{gtt négy.ps így hatosi Csanád és Szilágyi Áron tusai dik lett.
hiányoztak, de nagyon. Éppen'a', Kerresebtret viírtunk, de kicsít
legifjabb' Szatmríri Andrási tartoti. , ttibbet kaptunk.a nói tórpsata életben esélyeinket, hiszeh az ' ,,pattÓL. A most már,ké1gyer- , ..::
utolsó asszó előtt ötr'ől'egy;qgra' mekes édesanya, Mohamed
csökkentette a különbséget, kó-'' "A1dá'nélkt*dá{€{sÁ.íit{"s9m
Vetkezett;SzilágyiésMaxFlaItrrRg: volt reális' esély' ahog5r,lá
olimpiai bajnok befejező embe- négy közé jutásra sem. Az

teket legyőzVe a
négy közé jutásért.
'. Most álmos, amnéziás áttapotban
kezdtÜnk e[lenÜk
reggel, kárérte'

A'németek is
előrább áttnak a

:

, világrang{istán,,

bÜszke vagyok
arra, hogy a lányok
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riinknek á mín}' 9 égyes.'á.1lás,r,i5.., arsó ]_ ágou_]iiszÓn_f ' 'kettói
gyakran nyerő helyzet ilyenkor, nyert az együttes, így végül

Ósszeszedték,

ennek szel]emében fordított is, ötödik

lett, és ebből a némár 43:4I volt ide', nehéz vol1 ,€1' . l, gyes minden tagja kivette a
képzelni' ho gy vereség',lész'a'vé$e.,, . tészét.
Precízebb pszÍchó1rgiái]ld3,'i52ak.:'l:' A magyar'ktildöttség:ig5l

már hat tussal

vezettÜnk'''
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-6}, Az 5*8, tGtyrrti, Mq$Ero${iá8-taneiag,5zag 45i3B
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magukat, az
utolsó asszó előtt
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mai elemzést igényel' hol veszítette el a fona]at Áron, hiszen ekkor
Magyar érerrr.nélktil f9jei6dtitt bé:, négy tusikapott zsinórban. Így az
a strasbourgi Európa-bajnokság, egyéni mellett a csapattal is érem
pedig férfi kardcsaparunktól, mint nélkül maradt, ami a világkupámindig, ezútta] is viírtuk. A nyol- kat is beleszámíwa tízből egyszer
caddöntőt hozta is magabiztosan, fordul elő A júliusi kazanyi viráadásul rninden: versenyzőnk po- lágbajnokságra .talán :,okosabbak
zitívan zárt a spanyolokkal szem- leszünk, a tanulságot addig érdeben, arni remén1tadott arra, hogy mes levonni.
bemelegítéskéntbevívtiák magu- A csalódott csapat összeszedte
kat.Anegyeddöntóbenis egyértel- magát, és azálsó ágon Szilágyi és
mű esélyesnek számított a tarsaság Decsi .Tamás jó vívásával legyőzte
a németek ellen, a vívók egyéni tu- a pekingi olimpiai bajnok frarrciádása alapján feltétlenü, m:lr csak kat. Ezek után érthetetlen, hogy a
azérI is, mert hiiínyzott az ellenfél szintén erős (de nálunk nem erőArdayAttilia
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egy arannya} (Rédli András'

párbajtőr) és egy bronzzal
{Gémesi Csanád' kard) zárta
a kontinensbajnokságot. A tavalyi két ezüstnél és három

közül csupán a női
kardvívók kerij]tek
be az elődöntőbe'

de ők is érem nél- .#

kiiú zartak.

Negy ev utan

viszont ismét
yryr Európabajnoka MagyarorszaSnak.

