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Afegyelem erde
GémeslékkiválÓ formában voltak szombaton

i*i

ABDAY ATTII.A

Tizenkét magyar kardvívót láthatunk vasárnap a hazai Grand
Prix főtábl{ián. Szombaton,
a selejtező 105fós mezőnyéből
Gémesi Gsanád elsőként jutott
tovább. Az elmúlt években neki

kellett a le$kitartóbban küzdenie azéft, hog1t ilyen szinten
víujon, és hogya csapatba is

bekerii|iön.

Ami Szilágyi Áronnak

Vagy

Iliász Nikolásznak már tizen-

hét-tizennyolc éves korában

megadatott, azért Gémesi Csa- a
nádnak 26 éves koráig kellett o_V
harcolnia: hogy a magyar kard- o
m
csapat tagja lehessen. A go- N
r
döllői fiatalember a legutóbbi' öF
padovai világkupa csapawerse- O
nyén meg is hálálta a bizalmat,
e Genrcsi Gsanádfe$teImezettebb lett apáston' mióta llavarrete József edzi
a döntőben négy tussal legyőzte
ér,riel fiatalabb Gémesi, Bence
a londoni olimpia egyéni ezüstfel a reményt, ha néha meginogtam, mindig titsegített ualami a is közvetlenül a főtáblára juérmesét,az olasz Diego occhitott fel a selejtezőből _ akárcsak
uzziÍ. A mostani budapesti holtponton."
Vívókörökben többen már egy
LontayBalázs; Gáll Csaba, Nagy
Grand Prix selejtezőjében, az
Angyalföldi Sportközpontban
éve, az olimpiai kvótáért ktizdő
Zsolt és Soproni Szabó Domon_
ehhez méltóan teljesített, a nap
együttesben is szívesen látták
kos. A többiek belekóstoltak az
egyenes kieséses rendszer elelegjobb teljesítményétmutat- volna, és nem csak gödöllőiek.
ta fel a 105 tagú mezőnyben: a A páston szenvedélyesen vív, jébe. A kiemelt Szilágvi Áronnal
együtt végül összesen tizenkét
csoportkörből hibátlan muta- de civilben is van kisugárzása,
tóval, hat győzelemmel kozvetboldog férj' kiegyensúlyoZott, magyar kardvíVót láthatunk Va_
lenül a főtáblára került!
tanult ember' A spoÍt me]lett sárnap a 64-es táblán. i,t
,,Szeptember óta, amióta Na- elvégezte a közgazdaságtudouctrrete József az edzóm, fegyelmányi egyetemet nappali sza- GiliiÜiöii-i"óúi"ói-ilipiii iinii xiíó
pdston,
kon, Egerben pedig tovább ké- GRAI{D PBIX, BIIDAPEST
mezettebb uagyok a
ez
A 01 kÜzó lutárólt szatmári Andráspedig elég nehéz nelcem, mert pezi magát testnevelőedzőként'
Burnev (bolgál)'l5:]0, Valkai Ferenceddig érzésre, ösztönból uí1)tam,
Minthogy pedagógusok a fel- Miramon Choy (francia) 'l5:]2' lliász Nikolász-Wiech (lengysl) 1$:10' Na$/
nem tudatoscrn - mondta a mamenői, a örökölte tőlük ezt a hiPál-Peros (kanadai) l5:'l1' Decsi Tamásgyar ranglista negyedik helyén vatást, és GödÖllőn már edzősCrutchett (brit) 15:6' Durakosz (tÖrÖg)álló Gémesi. 'Juniorkorom óta
ködik Navarrete me]lett.
Nemcsik Zsolt 15:14, Proskura (orosz)Bavasz Etele 15:13, Bazadze (grÚz)-Puy
azért ktizdök, ltogy bekerüljek a
A családnak még jobb szom$ebestyén 15:13
kardcsapatba, és sosem adtatn
batja lett azzaI, hogt a három

Aludni kell
'll* Mohamed.Aida nem változik,
továbbra is avilá$e$'ik le$obbtŐ_
rÖzÓje, amit Tauberbishofsheimben bronzéremmel bizonyÍtott be'

,,Már a nyolc kÖzé jutás is regóta
várt eredmény volt - mondta a két
éV utan

-

ura dobogÓs Mohamed.

Az Ídei elso ket Versenyemen
görcsöS voltam, most lzábban
m0zogtam es tudatosabban álltamhozzá'''
Bár a tarsaival busszal utazott
el Németországba, nem fárasztotta, hanem elaltattaaZ út:"AZ elmÚlt

pár napban többet aludtam' mint

valaha íÉykiegyensúlyozott lettem. Sokat számít, ho$/ itt Van az

edzom, Solti Antal, éJílgytudtam
vele iskolazni. Vasárnap a csapatversenyben az amerikaiakkal kezdünk, sajnos Knapek Edina a fqiós

térde miatt oühon maradt, Varga
Gabriellanak pedig a válla sérÜlt
meg, éS nem tudja felemelni a karját, de megyÜnk, csináljuk." *
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A B2 közé juüísft: Mohamed Aida{i
Na Bae (déI-koreai) 15:3, Kreiss FanniRoss (amerikai) 15í2' cipriani (olasz)-

Varga Katalin 15:7. A 10 kt'aíjutását:
Mohamed-Troiano (brt)15:9, CiprianiKreiss 11J0. llydeaddefiól MohamedGuyart (francia) 15Í3" ttqsEddffli:
Mohamed-Durando (olasz) 15Í2. BÉ
dörrtő: Di Francisca (olasz}-il4cframed
'13:B.
Döntő: Gyeri$azova (orosz)-Di

Franciscal5Í4

ilÚPÁnBA.'rfiUx,MnffiÍilA
A 52 közÉ srüisránt SZásZ Emese-Bar-

vestad {sved}

15110,

Hurley (amerikaD-

Révész Julianna 15:14, Hszu An-c'si
(kínai)-Várnai Vivien 15;6. A í6 közé}r'

tás(ffi Szász-Candassamy
'l1:9.

l{yolcaddötttő:

Szász15í0

({rancia)

Fiamingo (olasz)-

