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obban nem szerepelhettek volna tavaly a londoni olimpia vívóversenyein az olasz tőrozőnők.
Egyéniben mindhárom dobogós
ktizülük került ki, majd magától
értetődő természetességgelnyertéIr meg a csapatversenyt. S mivel
a múlt hét végi budapesti Világkupíra a négy aranylányukból hármát elhoztak, olaszország hazáikb a aklaeditált nagykövet as zszonya nyilván nem azért jelent-
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mag/ar szenzactÓ
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a legjobb négybe beverekedte

ma-

ám Deriglazova rajta is kifogott, és az oÍosz lány végül a Világkupát is megnyefte. Azért a
nagykövet asszony legalább egy
bronzérmes honfitársának meggát,

rázhattaakezét. Tegnap a csapatversenyben együttesünk ( Knapek,
Mohamed, Varga G., Varga K.) a
6. lett _ az 5. helyért a bennünket
tartalékosan is kísértő oroszoktól
39-3}-rakapott ki _, és helyreállt
a világ rendje, mert most az olaszok győztek.
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kezett be az egyéni verseny szom_

SálágyiÁron

ARAI{V, EzÜsT ÉsnRonz lS. A londoni olimpiai kvalifikációban a

hogy földijeit már csak a lelátón
lápsa viszont. Márpedig Salvatori
afőtáb|a első körében elvérzett, a
másodikban pedigkiesett a regnáló,pgyéni olimpiai bajnok DiFrancista is, akit éppen Varga GabrielIafuyőzott le meglepően simán,

Mohamed Aida, Varga Katalin,

egyetlen érmet sem szereztek (!) _

bat delutáni négyes döntőjére,

l5"10_re. Sajnos a 16 között a
Hmvéd megtázással bajlódó vívónft is kiesett, és az orosz Birjuko-

vful szemben ugyancsak 15-10re"áveszített asszója után vigasz-

talHbtatlan volt:

.6Nem fogok örömtáncot

járni

u#t,

mert a tizenhat ktizé jutot-

tu$g..

.Igaz,hogy az olimpiai bajlegyőztem, de együtt nőt-

nffit

terd fel ezzel a kiscsajjal, rendszereJpn megyertem, és nem érzem
miís ellenfélnek attól, hogy Londoüüban ő nyert' Az pedig, hogy az
orosz lánytól kikaptam, rettenetesen bosszan t. Száz akcióból százat
én {olgoztam ki, de vagy nem talátfum el, vagy csak érvénytelen
feHileten, ő pedig mindenbe belesffi" - törölte le a könnycseppjeiÍ';Varga Gabriella, amikor miír

Czeglédy Edinn, Lupkovics Dóra és
Kreiss Fanny sem voit versenyben.
Utóbbi egy asszót nyert, a többiek
a 64 kÖzött szálltak el. Mohamed a

végénegy tusra víwa háromszor

is érvénytelent szúrt az orosz Jakovleva ellen (11-12). A főtábla
hetedik magyarja, Knapek Edina
ellenben háromszor is győztesen
hagyta el a pástot, iw éremért
meccselhet ett, az orosz D eriglazo'

vdval azonban már Rem bírt

(6-15), s a hatodík helyen ktitcitt
ki. Az oroszokkal n'regiártuk.
is tudom;,míkor voltam
',Nem
legutóbb Világkupán a nyolc közott. . . Tavaly egyszer jutottam be
a harminckettő közé, és most pénteken még csak arra mertem gondolni, valahogy éljem túl a selejtezőt. Így rnindenképpen elégedett
vagyok. Az orosz lány hajtós, fizikálisan nagyon erős versenyző, és
egyszerűen bedarált'' - nyilatkozta Knapek.
S hogy mi lett az olaszokkal? A
londoni egyéni ezüstérmes Errigo

csapat Világkupákon vívóink
nem csoda, hogy valamennyi

együttesünk lemaradt a játékokól
-, tegnap viszont egyszerre kettőt,

aranyat és ezüstöt is. A madridi
férfikard Vk-n a Szildgli Áron,llidsz Nikoldsz, Gdll Csaba, Gémesi
CsantÍd összetételű csapatunk imponáló vívással végzett az I. helyen; sorbanlegyőzve a fianciákat
(45-39), a spanyoiokat (45-29), a
németpket (45-33), majd a dtlntő-

ben a kínaiakat (45-31). Mé8
szombaton egyéniben az olimpiai

baj'qot $zilágyi bronzérmes lett' A
lipcsei íői párbajtőr Vk-n egyéni-

ben legjobb magyarként Szász

Emese is csak a 24. he|yíg jutott,
tegnap azonban a Szász, Révész

lulianna, Budai Dorina, Vdrnai
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ranglista 18. helyezettjeként verte
a finneket (45-25), az Egyesült Államokat (44-38)' az ukránokat
(45-24) és az oroszokat is (32-27),
s csak a döntőben maradt alul az
olimpiai bajnok kínaiakkal szemben (22-25).

