vegőt es tuso
Knapek Edina hosszÚ idŐ után eljutott a negyeddÖntobe
ffi

';féjezet szóIna rÓluk a szabáIy,,kön1vöen, mert amit rnűveli"'1p_ek' az ggyrészt te'ljes'gn egye-

ARDAYAMU

Knapek Edina levegő után
kapkodott, de sokáis csak
adta a tusokat, í;{y hosszú
idő után a le$obb nyolc közé

jutott világkupaversenyen.
Varga Gabnie|!át viszont

az

sem vi$asztalta, hogysimán
megverte az egyéni oIimpiai

idi, másrészt minősíthetetlen.

Az egyik fiatal hölgy zs$ritagot
]csapatnyian kergették őrület-

;

bqjnokot.

Ha az olaszok sportdiplomáciája nem lenne erős, pliine

űvásban, alighanem külön

l'b:e;
'

edzőjiik keresztiilgyalogol_

a sportcsarnokon előadott
egy keserves Verdi-áriát, ki-

l:üa

mondottan éIvezve, hogy csak
'az ő hangját hallja mindenki.
Később Szeleí István zsűrielnöknek gyűlt meg velük a baja,
majd amikor rájöttek, hogy
nála ordibálással nem mennek

semmire, hol simogattiík a hátát, hol térdre estek előtte.

Ha ők csalé ímmel-ámmal
reklamálnaÍi, akkor nagyon
egyértelmúen veri meg vala-

ki a versenyzőjüket, márpedig'\rarga Gabriella és Elisa Di
Francisca asszója alatt elég
nagy csöndben voltak. Kétszeres Euiópa-bajnokunk már

a

szezonnyitó , gdanski Grand
Prix-n is közel járt hozzá, hogy
kiejtse London egyéni olimpiai bajnokát, most pedig esélyt
sem adott neki
az olasz
'látszott
mozgásán, hogy tart tőle.

A Honvéd tőrözőjének kijárt
volna ezután könnyebb ellenfél, de az orosz Julija Birjukova

nem aZ. Varga Gabriella hátrányban is keményen kiizdött,

végüI csalódottan távozott a

pástról és a csarnokbóI, hiszen
joggal érezte úgy' sokkal több

volt benne.
Knapek Edina majdhogynem
szó szerint az utolsó leheletéig
küZdött ezen a napon, és a ne-

gyeddontőbe kerüléssel min-

dent kihozott magábóI.
,,Eg1r hete beteg uagyok, hol
lázam uan, hol aludni nem tudok éjjel'_ mondta utolsó aszszója után a szokásos mosolyIyal, miután teljesen kimerülve
felkelt a földrőI. _ Tudtam, hogy
fizikailag keuésbébírom, a techn ikámat kell h as zn álnom' "
Sokat ért számáta a türelme
is, bár erre a közönség,rrek is

szüksége volt. Tobbek között
a végtelenül elnyújtott mecscsek miatt kellene felülvizs-

nia, a tunéziai Ines Bubakrit
nyugodtságának köszönhető-

en győzte le. Sokan egyébként
az ellenfélre fogadtak az asszó
előtt, és Knapek is tudta, hogy
nagy skalpot ryrijtött.
,,

Franciaorsztigban készül, az

olimpiai negyeddöntóben csak
egy tussal kapott ki a legendós

Valentina Vezzalitól' De' ismertem, tisztriban uoltam uele,

hogy mire sztímíthatok, és én
uoltam a türelmesebb"- mond-

Honvédűvója.
nyolcaddöntőben is leginkább az idő fogyasztotta aZ
ta a

A

energiáit, nem annyira a lengyel
ellenfél' a negyeddöntőben pedig"az orosz Inna Gyeriglazova
ellen nagyon örült már minden
másodperc szünetnek...
,,Bedarált fizikailag, íszo-

nyú erőuel fogta a pengéjét"
_ mondta Európa-bajnokunk,
aki tobbéves szünet után köve_
telt helyet magának a legjobbak
között. *a
ilűI IőRVIÁGKUPA, GEREvlGll AIÁDÁR
1{EMZETI SPORTGSANilOK

A 32

kötzé

jutásétt: Kreiss Fanni_

Moszkovszka (ukrán)

15:11, Knapek

Edina-Straniero (olasz) 1510, Varga
Gabriella_Csencova (ukrán) 14:9' Ja_
kovleva (orosz)-Mohamed Aida 12:11,

Golubickij (orosZ)_cZeglédy Edina
(német) 14:12, Lelejko (ukrán)-Varga
Katalin'l3Í0, Birjukova (orosz)_Lup_
kovics DÓra 'l5:6. A 16 közé jutásért:

Varga G.-Di Francisca (olasz)

15:10,

Knapek=Bubakri, (tunéziai)'14:11, Maitrejean (francia)-Kreiss 15:9. l{yol-

caddöntő: BirjukoVá_Varga G. 1510,

Knapek-Synoradzka (lengyel)

13:7.

ilegyeddaintő: Gyeriglazova (orosz)_
Knapek 15:6. Elődöntő: Korobejnyikova
(orosz)_Thibus (francia) 15:9. GveriÉ-

