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Mi lesz a hajrában?
A kezdés nem volt roSSZ: hét matyarfotáblás

m Egy héttel a női páÍbajtőrözők

után a női ttírözők vették birto-
kukba a Gereúch Aladar Nemzeti
Sportcsarnokot, de egy hosszú
héwégére, mert nekik világkupát
rendeznek, ami a Grand Prix-hez
képest rosszabbul fizet az egyén|

ülágranglistan, de tartanak mel-

lette csapatverseny't is.

Vasarnap az immar klasszikus

- Mohamed Aida, KnaPek Edina,

Varga Gabriella, IGeiss Fanni -
négyes igyekszik visszaszerezni a

helyet avilágelitben, de nem bán-
niínk, ha nem tudnának sokat pi-
henni erre a napÍa, mert az azt je-

lentené, hogy szombat délután is
versenyben vannak még az egyéni
ki]adelem hajrajában. DéIelőtt biz-
tosan apáston lesznek, Mohamed
az egyéni verseny kiemeltje, hozzá
pedig minden társa csatlakozott a

selejtező napjan. I(napek és Varga

Gabriella a csoportkörben mind-
járt úgyvívon, hogy a l24 tagú me-

zőny tőtáblájár a került, míg Kreiss

Fanninak bele kellett kóstolnia az

egyenes kieséses iendszerbe, de ez

taliárr nem is baj a szombat szem-
pontjából'

A csapattagoknak nem volt
rossz napjuk, de ez elmondható
az egész szakágról' hiszen a tizen-

öt benevezett magyarból heten
a mezőny első felében végeznek,
miutiín felkerültek a 64-es táblá-
ra. Ki kell emelni köztiLlük Varga

Gabriella hibátlan teljesítményét a

A Kreiss Fannlnak önbizalmat
adhat, ho$yjól vívott acsopoÍtban

csoportkörben, hiszen hatból hat

asszót nyert.

,,Ez kez'detnek kifej ezetten j ó uolt.

Többen is nngton jól uíutak a cso-

portban, ami tinbizalmat alhnt a
szombati folytaaishoz. Ugrunak-
kor glorsan tegük hozzi, a jaua

csak most lctiuetkezik, az lenne szep,

ha másnap ilyaenkor is elégedetten

dőlhetnénk hárra''_ mondta Kreiss
Fanni édesapja és edzője, a női tőr-

viilogatottat vezető lGeiss Gábor.
A.A. *t
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EglÍéni. A64 kaizéjulá$ért cZeglédy

Edina-Comerford (kanadai) 15:6,

Lupkovics DÓra-Oisi Űapán) 15Í3, Kreiss
Fanni_Michel (mexikÓi ) 15Í1, Bomanus
(német)-GÓlya Fruzsina 15:8, Erba
(olasz)-Szalai Szonla 15:6


