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Nétybol egy hos szabbítáSt nyertek meg a magyarok

lloha Szász Emese

anyolcaddiint ben
bÍicstizott, iiriil, hogy
r,.sgyrejobban megy
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RévÁsz Julianna bizonyft

hwalegnagyobbakat
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ottq
is le

lehet

zni' $zász Emese pedl$ azt'
ho8y nem felqitett el vÍvni' A két

{y

vb-ezilstérmes a nyolcaddiint ls
év els Grand
senyén pfutqit lten.

lutott az

hosszabbítashoz uiszont még nem
Uolt elég rutinja. Tu'dtam, hogt
nnie kell, de nem uolt elég tiirelmes éshibtízott."
Egy rával kés bb Budai Dorina és Varnai Vivien vívott id ben
és térben párhuzamosan, és esett
ki majdnem ugyanabban a pilla-

Prix-ver

natban. A két assz krizrittviszont

kiilonbség. Vámai
és az olasz Gitrlia Rizzi vátott vezetéssel ha]adt el l4:14-ig, mik zben Budai a lett Jelena Rublevskával szemben ot tus hátnínyba
ég és fdldvoita

Négyszer is a hirtelen halál várt
párba|t rvív inkra a Gerevich
AladárN emzeti Sportcsamokban,
de csak az els t Sikeriilt tLilé]ni.
Révész Juliarrrra kezdte k ziiltik a
f táblát' az ulciín Anasztaszijalvcsenko véres kiizdelemre késztette' de végiiLl kéttusos hátranyb l
meg tudta fordítani az assz
,,Drámai mérkrjzes uolt, anyukám nehéz pill"anatokat élt át a
*
'néztjtéren mondta széles mo_
solh.al Révész Jrrliarrna. _;1z
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ellenfelemnek nagton
uolt a lábmunkája, és

uisszahtiztaakezét,

keríiLlt'

Tekintélyt parancsolÓ kiáltások kezdték viszont jelezni, hogy
valamire nagyon ráérzett, okos
és tÍiLre]mes vívással egyerrlített

ki' A hosszabbításban azonban
Rublevska pengéje,,beleakadt''

a kezébe, a szomszédban pedig
RIZZ]' ta]ált,

vagyis kettcís vereség-

gelziirhrkeztanegyed

rát.

AZtán eljtjtt a két gy zelem és
az orom rája is. J' volt megint
mosolyogni lánri Szász Emesét,
amint edz jével, Krrlcsar Gy z vel megbeszéli a megrryert asszti-

is kedves és mosolyg s, amikor

A csapatban olimpiai bajnok
orosz Anna Szivkovával szemben

így! Az idei

most be kellett érnie becsiiletes vereséggel, Szász Emese pedig visz_

it.

Más kérdés'Szász Emese akkor

nem

nyer - de mennyivei jobb
els nagy versenyen,

Dohában a nyolc krjzé ker t'
és most is sziimolatlanrrl adta a
tusokat, olyan mozdulatokkal,
ami a legjobbak sajátja. Két gy zelemmel pedig bent volt a nyolcaddcint ben.
lde keriiLlt Révészluliarrrra is,
pedig amikor neves lengyel ellenfelével' Magdalena Piekarskáva]
kisétált a piístra, kicsit megijedttjLrrk. Nem a névt l tartotturrk,

de a magasságukb l ad d Kilonbség Luke Skywalker és a birodalmi katonak párbajára emlékeztetett, vagy még inkább az ifiti
Skywalker és a birodalmi lépeget harciira. Piekarska csak lépegetett, lépegetett elrjre, de egryre
ttibb helyen érezhetett sziirást
a testén, végiil RévészItrlianna
sinriín megverte. A Londonban
é1 magyar vív n megÖlelte budapesti edz jét, Kovács Ivánt, ez
miír olyan erednrény volt, hogy
nytrgodt szíwel utazhat vissza.
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fit tusáb l egy maradt
Bár az Öttusa szezonnyitÓ Versenyét a szomszédban, a Symacsarnokban tartották, a Sportág egyik nagyasszonya, a lett Jelena
Bt'lhIevska a vívÓversenyre jott el, VagyiS a WeStEnd Grand Prix-n indult el. Rossz vivÓnak sosem SzámÍtott, de a lett VÍVáS sem jÓnak, így
korábban is bekerÜlt hazája párbajtÖr-Válotatottjába - le$naf,yobb
sikére viszont mégiscsak az athén| olimpia Öttusaversenyének
ezijstérme, amelyet VÖrÖs Zsuzsanna mÖgÖtt szerzett. A 36 éves

e*

versenyzi nemcsak eliÖtt,

ker lt, hanem le is gy zte BU.
Írtuk, már Öt tussal iS Vezetett,

éS fÓpástra

dai Dorinát a 32 kÖzé lutásért.

.Mint

szavághatott volna Girrlia Rizzinek
Vámai Vivienért. Végig tcibbtusos
hátrányb l iild<jzte' 12:12-nél utol
is érte' mégis rossz vége lett.

,,Meg kelletr uolna uerni tu

olaszt. Miután a uége felé áruexem
a uezetést, tigt éreztem, szabályos
tust uettek eI t(jlemazzlll, hogt állj
ut (ini t alálat n ak íté lt é k _ mondta

Szász Emese, aki egy éve bronz_
érmet szerzett a budapesti Grand
Prix-n, ígymost sok pontotveszít
a világranglistán. _ Azét't ha a taualy tauaszi és ny ri eredményeimet nézem, most jobban meg/ a
uíutis. Nem k baj, hogt nem leszek
kiemelt a k uetkezrj uersenyeken,
mert taldn
t tesz, ltogt a selejtezrjben kezdek, kitnnyebb ellenfe-

j

Iekkel." *

wEsIEllD t{fi PÁRBAJníR GRÁi{D PRlx, GEREvlcH AI"ADÁR t{EMzm sPoRTcsARt{0K

A 32 k zé jutásért: Szász

EmeseStuhrbier (német) 15J0' BévészJulianna_lvcsenko (ukrán) 15:14' Bizzi

(olasz)*Várnai Vivien 15J4, Bublevska
(lett)_Budai Dorina 12Í']. A 16 k zé

jutásétt: Szász_Vie (amerikai)

15:6.

Révész-Piekarska (leng\tel) 15í0. llyolcadd nt : Rizzi_Szász 14:13' Szivkova
(orosz)_Révész'l5:10. El diint ; Semjakina (ukrán)_Jacques (francia) 15l0,
Szivkova (orosz)_Branza (román) 7:6.

Diint : Semjakina-Szivkovai5l1

