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f, gy hete a női párbajtőrozők
L budapesti Grand Prix-verse-
nyén be kellett érnünk azzal',hogy
két indulónk a legjobb 16-ig jutott,

éstőrözőnőink is ugyanezt a mérle-
get sziíllítottrík Gdanskból. S most
ők próbrílhatnak meg itthon elő-
rébb araszolni, ami nehéz feladat,
ha éremben is gondolkozunk. A Vi-
lá$upán ugyanis itt van a londoni
olimpiai bajnok olasz Di Francisca,
a döntőben legyőzött honfitársnője,
Errigo, és még éppen fél tucat ver-
senyző, aki a világranglistán meg-
e|őzi a tőltink legelőrébb jegyzett,

17. helyen alló Mohamed Aiddt. A
Törekvés vívónője Gdanskban be-

tegeskedve csak 34. lett, és aligha
bánja, hogy tegnap kiemeltként
megúszta a selejtezőt a Tornacsar-
nokban. Mohamedhez a főtáb|ára
indulóink ktlztil elsőként Varga Ka-
talin csatlakozott, csoportjában
mind a hat asszóját megnyerve.

- Legutóbb 1991-ben verse-
nyeztem itt, amikor kisgyerekkérrt
még tornásztam... - utalt a tőrö-

zőkszámára szokatlan helyszínre a

Honvéd versenyzője. _ Világverse-
nyen legutóbb 2009-ben szerepel-
tem a tőrcsapatban, a londoni kva-

lifikációban sem számoltak velem,

és most minden erőmmel azonva-
gyok, hogy idén indulhassak a bu-
dapesti vb-n. Abban, a 2009-es év-

ben Grand Prix-jén és Világkupán
is voltam nyolc között, és azbiztos,
hogy fizikailag mo5t jobb ríllapot- 
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ban vagyok. Hiszem, hogy képes
vagyok megújulni - tette hozzá
Varga Katalin, s szavaira már bizo-
nyíték, hogy Gdanskban egy nyer-

tes asszóra volt a legjobb nyolctól.
Miként Varga Gabiella is, s ő teg-

nap úgyszintén ktlzvetleniil a cso-
portjából (4 győze|emll vereség)
jutott a 64 kozé. Nem kellett rá-
adásasszót vívnia Knapek EdinlÍ-
nak (5lD sem' a ,,direkt kiesést]'

pedíg Kreis s F anny, Lupkovics D ó}a i

és Czeg!édy Edinais abszolviílt a, í{Y 1,

a főtáblán ma reggel 9 órától hét l
versenyzőnk kezdi meg a hadako-

zást, hogy számárane a Tornacsar- ,

nokban érjen véget a verseny. Tud-
niillik a négyes döntőt 16 órakor
már a szomszédos Nemzeti Sport-
csarnokban rendezik.


