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ldegesí1tl anémet
Szilátyi Áronnak csak Nicolas LimbachbÓl kell készÜlnie
E* ARDAYATT|IÁ

Szilágyi Ánon idei harmadik
versenyén harmadszor nyert
bronzérmet, Budapesten csak
a német l{icolas limbach tudta
le(yőzni- már megint.

Bár sokan úgy nőttünk fel,
hogy kijártunk a rangos vívó_
versenyekre, és megnéztük a
tévében a sportág világbaj-
nokságait (akkor még adták
a magyar ',egyen''), nemígen
tudtunk mit kezdeni azzal,
amit a páston láttunk, csak az
eredményt figyeltük. A vívás
közben világsport lett, a férfi
kardvívás'e gyre látványopabb,
de csak a helyszínen élvezhe-
tő már, mert nem közvetítik.
Nézhető és érthető' ennek fé-'
nyes bizonyítéka lett a hazai
férfi kard Grand Prix nyolcas
döntője a Gerevich Aladár
Nemzeti Sportcsarnokban. E

Nézők a lelátón, reflektorok, ,a>

klasszikus sci-fi filmeket id'ező 'e

fények és színek, és egészen
meglepő tusok. Látványosabb
és kovethetőbb talán még úgy
lehet, ha a zstiri által lassítva
visszanézett, ütatott akciókat a
nézőknek is kivetítik, akkor egy
percig sem fog unal.kozni sen-
ki, a zsűri pedig kétszer is meg-
gondolja, akar-e csalni.

Most sokszor könnyű dolga
volt, olyan gyakoriak voltak a
tiszta tusok, a versenyzők pedig
áItalában sp ortszeriien elismer-
ték, ha őkkaptrák. Pedig Szilágyi
Áron mérkőzéseit leszámítva a
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nyolcas döntő minden meccse
e8yetlen talrílaton múlt.

Olimpiai bajnokunk a ne-
gyeddöntőben két parádri-
poszttal kezdett Ku Pon Killel
szemben, aztán bajba került'
Többször hiábavédett és vágott
vissza, a dél-koreai is kivédte a
riposztot, így többek között a
ritka és gyönyörű kontrariposz-
tokkal] IZ:9-ré 'vezetett. Szilá-
gyit egy rá jeIlemző bravúros
tus billentette át a holtponton,
a pást legvégérőI, a lelépéstől
fenyegetve adott egylámpás ta-
lálatot' végül sorozatban össze-
sen hatot bevitt, és nyert.

,,Bár régóta ott uagyunk
mindketten a uiltigranglísta
élmezőnyében, még nem ta-
lálkoztunk a páston, az asszó
közben kellett kitapasztalnom,

hogy mit csináljak. Legközelebb
már könnyebb lesz" _ mondta a
Vasas versenyzője.

Aztán megkapta azt a ví-
vót' akivel sohasem könnyű,
a német Nicolas Limbachot.
Többek között a 2010-es és
2011-es vb-n, valamint a tava-
lyí budapesti Grand Prix dön-
tőjében kapott ki a hatalmas
termetú dormageni fiatalem_
bertől' akinek hosszú karja

bárhová elér. Most is jobbnak
bizonyult.

,,Tudtam j ó akciókat csinólni,
de gyakran nern tudtam befe-
jezni őket. Szétszedte a támadá-
saimat, nekem pedig a támadás
az ert)sségem _ mondta azidén
harmadik versenyén harmadik
bronzérmét szeruő SziIágy| *

Nem uagyok maradéktalanul
boldog' idegesítő, hogy Limbach
anélkül is megueri a uiltígot,
hogy igazán .formtiban lenne.
Ezután csak rókell készülni."

A vasárnap hiírom magyart
Iegyőző Kim Kje Hvant a drin_
tőben egyszer egy szokatlan
törzshajlítás mentette me8
Limbach kardja elől, a dél-ko-
reaí-már hat tussal is vezetett,
de innen sem tudott nyerni, a
néniet megvédte a címét. *'í
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A32 ka'zélutáséÉ: Szilágyi Áron-Valkai Ferenc ]5:B, Gémesi Csanád-BoteZatu (orosz)
15:10' Decsi Tamás_Bujkevics (fehérorosz) ]5l2, |liász Nikolász_Wagner (német)
15:10' Szatmári András-Gémesi Bence 15:B, Bojko (ukrán)_Lontay Balázs 15:10, Nuc-
cio (olasZ)-Gá|l Csaba-l5:11, Kindler (német)-Nagy Zsolt-l5:8, Kim DZsung HVan (dé|-
koreai)-Nagy Pál-l5:B, Kim Kje Hvan (dél-koreai)_Soproni SzabÓ Domonkob 15:14. A
í6 kiizé jutáséÉ: SZilágyi_curatoli (olasz)']5:B, Gémesi Cs._Rousset (francia)-l5:12,
Szatmárl-Samele (oIasZ) ]5:14, Kim Kie Hvan-lIiász 15:13,Bazadze(Aruz)-Decsi 15í3.
l{yolcaddöntő: Szilá$yi-Gémesi Cs. 15:7, Kim Kie HVan-SZatmári '15:'12' l{egyeddöntő:
Szilágyi-Ku Pon Kil (dél-koreai) 15:12. Elődöntő: Limbach (német)-SZiIá$yi15:11, Kim (effi


