
Szenzáció ninCS, alap Van
Szdsz a 70., Révész a 15. lett a pdrbajtőr WestEnd Grand Prix-n

n ftrfipárbajtőr egyéniben

Révésztől a kihagyása dacára
többet vártunk, s persze az egyént-

ben és csapatban is vb-ezüsttel ren-
delkező Szász Emesétől is, aki ki-
emeltként megúszta a selejtezőt. A
főtábIán Révész sem kímélt meg
bennünket azízga\maktól, ámő 15-

I4-re legyőzte az ukán hlcsenkót'
13-12-es vezetésénél percekig szü-
netelt az asszó, mert elemet kellett
cserélni az ercdményjelző távirá-
nyítőjáb an, ami okulásként szolgál-
hat a nyári budapesti vb-re. Szász
tisszecsapásán minden a legna-
gyobb rendben volt, főképp avég-
eredmény, a 15-10-es győzeIem.

A folytatábban_ még mindketten
nyertek egy asszót, utána azonban
Szászt az olasz Rizzi megá|Iította
(I3-l4), és a tizenhat kcizcitt elvér-
zett Révész is, aki Logunova atán
egy másik orosz olimpiai bajnok-
kd', Szivkovdv al ís szembekerült, és

most már őhuztaa rövidebbet ( 10-

15). ,,szerintem nem rossz ered-

mény, hogy a visszatérésem után
rö$ön egy Grand Prix-n a nyolc
közé jutásért vívhattam. Tulajdon-
keppen ez volt a realitás, persze, én

szenzácíót szerettem volna szolgiíl-
tatni. . ." _ vallotta be Révész.

,,Vereségeink taktikai hibákból
születtek, nem technikailag vagy iíl-
lóképességben maradtunk alul.
Kezdésnek megfelelő a lányok sze-

replése, megvan az alap, amire
építkezhetünk' - fogalmazott a női
párbajtőr szakág élén a v ezető edzői
poszton most debütáltKovdcs lvdn.
Akinek építőmesterként azért még
bőven lesz dolga.

Végeredmény: 1. Semjakina
(ukrán), 2. Szivkova (orosz), 3.

Branza (román) és Coquin (fran-

cia), '.. 10. Szász, '.. 15. Révész,
... 36. Budai, 37.Yárnai.

az aranyat, az admt-
iójukban azonban akadnak

igaik. Történt, hogy a

t végi WestEnd női párbaj-
-re Budapestre utaztattak
n versenyzőt is, akit elfelej-

lyszínen a 5zigorú regulák
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T goan nem állíthatjuk, hogy a

Ioyenezuelaiaknál amatőr szinten
a vívás, hiszen a londoni

nevezni, s mivel erre utó-

nincs lehetőség, a Verseny-
csak az együttérzés érőlbiz-

ményben szimpla városné-
kezett htilgyet.

más nagy név is a Nemzeti Sport-

csarnokban. A Londonban élő, és a

válogatottba három év utiín vissza-
tért Révész Julianna a selejtezőcso-
portjában ki is fogta a csapatban
kétszeres olimpiai bajnok orosz
Logunovdt, al<tt e|őző este feltérké-
pezett az interneten fellelhető vi-
deókból, és a végén parádés tussal
győzÓttle. Mi több, a BVSC vívónő-
je mind a hat asszóját megnyerve
jutott be a64ktizé. S ezzel nem volt
egyed{il, mert a kvalifikációt Budai
Dorina és Vámai Vivien is veretle-

nulzárta.Másnap aztán őkketten a

főtáb|a első körében kiszálltak a

versenyből, mindketten egyetlen
tussal kaptak ki, és Várnainiíl el is
tört a mécses. ,,A selejtezőben há-
rom asszót nyertem egy tussal, és

I4-I4-néI most is butam magam-
ban, de az ellenfelem tapasztaltabb
volt" _ mondta később a Honvéd
vívónője, akinek nem lehet szemre-
hányást tenni; még nincs 19 éves,
jövőre is a junior korosztályban
versenyezhet, és életében először
került felnőtt GP főtáblájára.

Az olimpia csapatdöntőjében
egymásnak fesziilő kínaiak és dél-
lffiiak idén önszántukból hugy-
tm budapesti GP-t, de az egyé-

ffiffiyérmes ukrán Semjakina
lffiÍ, és a harminc nemzet rep-
rffiEffiffir_rsa koz<itt azért akadt még


