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elcitt, és lolényes sikerrel

IRltlYAn[Á

N i párbait ncsapatunk leÉut bb a2008-as pekinti olimpia
el ttjutottdiint bevilágkupaversenyen' de Lipcsében

fél évtized után vé$re megint
sikeriilt. Fét'fi kadcsapatunk
hárum éve nem kerÜlt e! -

dtint

Madridban {jra
bevívta magát a viliígelitbe.

S

be, de

olyanszíníi,énmetnyert;
amilyet legut bb nésy éve:
aranyat.
tn

Ni

párbajt

r z ink a

világ-

ranglista 18. helyere csrisztak
vissza februárra, ezért már a 16
kcizé kertilésértis pástra kel-

lett lépniÍikLipcsében. Aztiin
csak j ttek és j ttek a tusok

megiíllíthatatlanul, tigy, ahogy

magyar vív kt l illik _ és tigy'
ahogy Szász Emeséhez passzol.
A finnek ellen +12-ve1, az amerikaiakkal szemben +13-mal, az
ukránok ellen +1 1 -gyel, az orosz
meccsen +6-tal zart a dontribe
vezetci rlton. Mind az amerikaiak, mind az oroszok ellen
eg),'tusos hátrányban Vette át

a Stafétabotot az

utols

párbaj

j
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zárt.
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Szilágyi

korábbi junior-

Kozben igazi csapat alakult ki világbajnok csapatunk tagjai
k riilÖtte, Várnai Vivien az elscí egymást serkentve mindenkit

két mérk zésen tudott lendíte- leterítettek.
ni a csapaton, RévészJulianna ,,Már az elején minden mérszinte egész nap hriz ember kcjzésen nagy k l nbséget tudvolt, Budai Dorina pedig az uk- tunk rjsszehozni. Mindenkinek
j l ment, mert nag/on tjsszetarránok ellen'

iFelsáiffi k d,'

leszállt a nyugalom

ffi NŐi torcsapatunk utolsÓ meccsén, az oroszok elleni csata kÖzben
Mohamed Aida kislánya mély álomba szenderÜlt az elso sorban Ü|Ő
édesapjavállán' Biztosan na$yon szépet álmodott, mertaz édesanyja
fantasztikusan vÍVottezen a napon, a magyar CSapat pedig becSÜlettel
helytállt a pestitŐrvilágkupán. Megverte a két tengerentÚli ellenfelet,

,,A szombati egyéni uerseny tottunk,tudtunkegtmasértkiizn nagyon el uoltam kesered- deni _ mondta l|iász Nikolász.
ue, sanszom sem uolt a kínaiual - Nagy r m, hogy Áron az egyé
szemben _ azt éreztém,'rísten, ni brohfléf?ne utdn a csapatu-s.r'mennyire rosszul megy... Meg senyre,isfol;zíuta magat. ltitszoit
akartam mutatni, hogy tudok rajta, hogy egyre jobban éluezi a
sokkal jobban is uíuní_ mondta uíuast. Fontos uolt, hogy az olimSzász Emese. _ Most j I érez- pia után, ahouá nem jutottunk
tetn magam a páston, akkor is ki, hetyreállítsuk a kardcsapat

ut

magabiztos maradtam,

hátr nyban mentem

den

f

amikor
l, min-

sszej tt, a kínaiak elleni
dijntcjt kiuéue. Legut bb Nagt
Tímea társaként uíuhattam az
aranyért, már az eztistérem is
nagyon j l fizet a uilágranglist n."
Magyar*kínai dont t tartot-

tak a madridi férfi kardvilág-

kupán is, de egészen más ered_

ménnyel, mert Kínának esélye
sem volt a sikerre, ahogy szin-

te egyetlen ellenfélnek sem.
Gáll Csaba' Iliász Nikolász

és

renoméjdt."

mÍg a londoni olimpia két dontosével, Olaszországgal

.,a

-Mí$azegyéniVersenyben leszállt nálam a kÖd, nem is láttam az ellenfeleim akciÓit, most valahogy nyugalom szállt meg. Fizikailag most
sem éreztem magamat erosnek, de legalább nem használtam el az
energiáimat a rakkolÓs vÍvással, mint szombaton' Úgy érzem, az olaSzokat iS meg lehet majd fogni, mert nem olyan harapÓsak, mint az
olimpia elÖtt.'' s

FÉRF| lGRDvIt'iíGKuPA, MAltRlD

45:29. El d nt : Magyarország-Németország 45:33. D nt : MagyarorN(lI

45.:31

PABBAJTOR-VII.AGI(UPA, TIPCSE

lhapatvorc0ny.A16k r lutáa ntl Ma"
ByarorszáB-Flnnország 4 l26, ttyol-

il l T

l

eadd ttt
Magyarország*EgyesÜlt
Allamok 44l 8. 1{0&!nd Ünt l Magyar"
Örszág*ukrqlna 4$:24' ElÜd nt l Magyarország*ÖrosrorszáB 32:27. D nt : KÍna*Ma&yarorszát 25 l2t

és,Oroszor.

szágga vegre jÓ meccseffi. Az oloszok énen"al otoolrlfttven
Végig mégvolt az eaély a gyqffrlRmre, bár Varga Katalinnak.$g Gabriellának nem igazán ment. Knapek Edina kiváloan vívott, pedi! lázas
beteg gyermekéért aggodott, Mohamed Aida pedig csak a hajrában
kezdetttusokat kapni, amikor már siettette az ido'
,,MoSt meg lehetett vo|na Verni Óket, de amikor már majdnem fordítofiám, valahogyj tt egy mozdulat, és onnantÓl nem ment- mondta
utobbi bossztjsan, aztán fokozatoSan ViSsZatért az aroára a mosoly.

Gsapatverseny.Nyolcadd nt :Magyar"
orSZág_Franciaország 45:39. ilegyeddtint : It4agyarország-Spanyolország

szág-KÍna
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nvltÁGKuPA, GEREvlcH AlÁDÁR ilEMzETl sPoRTGsAR]lol(
45 :27,

i

tyolország

4

ilstyeddÜnt : 0laszország*Ma-

Államok46:34. Az
30:30' El d ttt :OlaszÖrszáÉ-Lrn"
:15, FranciaorszáB-Németország 4bÍ0, l B' holyÚrt: Németor-

szág-L nByolorszát30;24,D nt :0laszorszá$-Franciaország45:34
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