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A le$obb gtlrcsold ő)
Négy magyar kezdheti mosollyal a vasárnapi fotáblát
ffi ABDAYAMU

Két rutinos vb-eziistérmesért
és két fiatalért szurkolhatunk
vasárnap Budapesten
a West End Grand
Prix főtábliiján.
Kovács lván
keretedzőnek
egyelőre nem az
eredmény az el-
sődleges' Budai
Donina pedig
tu$a, rossz-
kedvíien kiesni a

Bár az eredménvekre pillant-
va kicsit megijedhetünk, mert
versenvzőink eitlúcsúztak
szombat déIután aZ egyenes

kieséses rendszer
első küzdelmé-

ben, négy ma-

gyar azért ott lesz a főtáblán
vasárnap a Gerevich A]adár
Nemzeti Sportcsarnokban.
Világbajnoki ezÍistérmeseink
közi| Szász Emese ezt vÍvás
nélkül' kiemeltként érte el, Ré-
vész Julianna pedig a selejte-
zőcsoportját hibátlanul zárta,
így egyből a 64-es táblára ke_
rült. Akárcsak két fiatal, Budai

Dorina és Várnai Vivien.
,,Az eluárás az uolt, hogy
négyen-öten ott legyenek

a főtáblón - mondta
KÓvács Iván, a női

párbajtőr-válo-
. gatott edző1e.

- Aki felju-
tott, ue-

retIenül
{ tel'iesí-,\. tette az

elsó na-
pot, külön

öröm Várnai
Viuien uíucÍsa, aki még

,i;.;|.1jöur1re is junior lesz. Hat győ-

A keretedzőnek nem is any-
nyira az eredmény, mint a ví_
vók kisugárzása a fontos, hogy
felszabadultan tudjanak oda-
állni a pástra'

,,orülnék, ha ualaki a legjobb
ny o lc kö ze ;j ut na _ mondta. - B cír
a kínaiak nincsenek itt, ez azért
nehéz feladat olimpíai bajnokok
és érmesek, németek, oroszok,

franc iák között' Le ginkább a mu -

tatott uíutis érdekel' Biztató, hogy
újra latok mosolygós arcokat."

Az is biztató, ahogyan Budai
Dorina hangja csengett.

,,Jobban ment, mínt gon-
doltam, 0.2 biztos, hiszen hat
nulláual zártam a selejtező-
kört, azt persze minimumnak
tűztem ki, hogy uasárnap is
uersenyben legyek - mondta. -
Nem éreztem az elmúlt hetek-
ben' hogy formában lennék, de
most úgy álltam hozzti, hogy
.iól fog sikerülni. Korábban na-
gyon rógörcsöltem a uíuásra a
pítston, ezért ts ment rosszul.
Görcsöltem és kiestem, ezért
úgy gondoltam, ha már kiesek,
legaldbb jókeduúen tegvem. Ki-
próbdltam, és bejött." ,l

wEsT EllD ilÍÍ PÁnBAJTÍiR GRAllD PRlx,
GEREvlGH AIÁDÁR ilEMzEIl sPoRTcsAR-
l{0r(
A 64 közé jutásért: Rublevska
(lett)_TÓth Annamária 15:9, Blach
(lengyel)-Bohus Réka 15:l3, Ga|anti-
ne (francia)-Kun Anna 15:9, Tataran
(román)-Kazarján Annie 15:10, Car-
pegna (olasz)-Antal Edina 15:14

ilől TóBv!uíGl(UPÁ, GDAllsK
Egyéni' A 16 közéjutásért: Varga Gab_
riella-Synoradzka (lengyel) 14:8, Var-
ga Katalin-Paliszevska (lengyel) 15:5.
l{yolcaddöntő: Di Francisca (olasz)_
Varga G. 15:-12, Waechter (német)-
Varga K.15:8. Döntő: Errigo (olasz)_
Guyart (francia) 15:9

"1;1i1; elem ímponáIó teljesítmény. A
.|,,,korához képest jól szerepelt Kun
l;;'.Ánna is, tigyhogt afiatalok egé'

szen jól uették a selejrezót."
.i,|.: KoroSztályos világ- és Eu-
.,.rópa-bajnokaink közül Budai
i'll':Dorina és Antal Edina neve

.mö8é nagy kérdőjelet lehetett
,írni az elmúlt két év eredmé_
.nyei, illetve eredmény1g|gn-
tége láttán; Kovács Iván Antal
Edina esetében is lát már ked-
vező jeleket:

,,E1y tussal kapott ki a Íótúb-
láért, de már más felfugásban
uíL|ott, mint taualy. A legutóbbi
s zezo nb an néh tiny s zo r kih agy -

ta tjt a csapatból Mincza-Né-
bald lldikó, így Edina érezte,
többet kell tennie azért, hogy
bekeriiljön."


