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Klvívott teklntély

A kard ozokés a párbatorözok j

$öntŐi$ meneteltek

ffi PAPP BÁLlt{T

Parádés ma*yar asszókat
hoztak a yasárnapi versenyek
Padovában és Heidenheimben
is:

aférfi kard-

és aférfi

párbaitőrcsapat egyaránt a
döntői$ menetelt a vilátkupában, mindkét válogatottunknak 0laszorszá{ állta útját
a vésső

A

siker kapuiában.

magyar kard és párbajtőr

ezüstösen fénylett vasárnap
_ csak az olasz pengék tudtiák

ragyogását valamelyest elhomiilyosítani.
a
Szilágyi Aronelőző napi egyé- oY
ni bronza önbizalmat'adott a o=o
csapatnak is - London olimpiai N
r
bajnoka uwalr az egész héwé- öts
gén megfázással kiiszködött, a o
gyengeség legapróbb jelét sem

lehetett láfrri rajta' amikor pástra
lépett' Vasámap Gémesi Csanáddal, Lontay Bal{ízzsal (utóbbit Iliász Nikolász betegsége miatt cserélte be Somlai Béla edző) és Gá]l
Csabával kiegésziilve könnyedén
gy,őzték le a tizenhat közijIt az
amerikaiakat. Ez azért is kiiLlönleges siker, mert az athéni és a pekingi olimpirán is az EgyesiiitÁilamok ejtette ki a mieinket. Ezutéltt

következett két kiélezett meccs'
az első a románokkal' a második,
miír az elődöntő a németek ellen.
A befejező ember (így a nyerőember) mindkét a]kalommal Szilágyi

Áronvolt.
Ahazígazdákelleni döntő az tán még az addigiaknríl is izgalmasabban alakult, a végénkét
tussal a ülágranglista-második
Diego occhiuzzi vezérelte olaszok nyertek.
,,Nagy reményeket fiiztünk a
dijntőhöz' 42:42-nél meg is volt

A betegeskedő SziIágyi Áron és GáIl csaba

technikásan és látványosan vívott a padovai világkupán

^

az esélyünk a gyózelemre _ ny'-

latkozta Somlai BéIa edz,ő. _ A
fiúk nemcsak szíuből küzdtjttek, de okosan, technikasan és
látuányosan is uíutak. Bízom
benne, hogy a legutóbbi két uersenyünk után szereztünk egy kis
tekintélyt a mezőnyben.''
Eközben Heidenheimben a

szombati egyéni verseny gyengébb magyar eredményei után
a csapatveÍseny meghozta az
áttörést. A riói olimpiára való
felkészülés jegyében a két rutinos róka, a 36 éves Boczkó Gábor és a 38 éves Imre Géza mel1é Udvarhelyi Gábor keretedző
két fiatalt, a 23 éves Hanczvikkel Márkot és a26 éves Szényi
Pétert tette be, akik remeküIbeilleszkedtek a csapatba. A döntőigvezető úton úgy intéztek el
négy csapatot,hogy az együttes
egyetlen tagja sem zártnegatív

mérleggel. Az imponáló fölény
azonban a döntőben már elmaradt, és ta]án sorsszerű, de a
finiáléban itt is az olaszok bizonyultak tobbnak.
,,Nagton jó napon uagtunk
túl_ éttékelt Udvarhelyi Gábor.
_ Mind a két
fiatal uersenyzőnk

helytállt, igazi örömuíuast mutattak be, szóual nagton elége'
dett uagyok. Nincs okom fanyalogni' Az olaszokkal mindig éles
mecc seket .i át s zunk, u an, amikor
mi nyerünk, s uan, amikor ók. A

lényeg, hogy touá.bbra is ott uagtu nk a u il tÍg éI uo n al dban.''

Az edző kiemelte: a Magyar

Vívószövetség a ne}léz helyzete dacára is igyekszik a legjobb
versenyzési feltételeket megteremteni számukra, amiért nagyon hálás.

Talán ennek is köszönhető'
hogy a magyar vá]ogatott az

egyetlen, amely januiirban Legnanóban és most Heidenheim_
ben is dobogóra tudott állni' A
sort március közepén Tallinn-

ban lehet folytatni.

A budapesti Héraklészjunior világkupán vasárnap fér-

fi

kardban Szatmári András
arany_' Csaba Márton Bence
ezüstérmet nyert, női kardban Várhelyi Kata ezüst-, míg
Márton Anna bronzérmet
szerzett.
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Gsapatverseny.'WolcaddÖtttő: Magyarc|
szag:E$/esült Allamok 45:21. Í{eslEddöhtő: Magyarország_Bománia 45:42. Elődön-

tól

Ilöntó:

lvla*arország_Németország

45:41.

0laszország-MagyarorsZág

45 :43.
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csaDawensény' A 16 közés jutáséÉ:Magyarország-Finnorszá$ 45:33. llyolcaddöntő: Magyarország_Norvégia 45:34' l{e_
gJrcddöntő: Magyarorszá$-Ukrajna 45:28'
Elóilöntó: Ma$yarország-Dél-Korea 45 :24.
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