Kettős iinnepünk

Szász Emese után a csapat is második lett
l*

A pekingi olimpia előtti idő-

kig kell visszamennünk, ha
azt kutatjuk, mikor fordult elő

legutóbb

női

párbajtőrben'

hogy egyéniben és csapatban
is érmet nyertek magyarokvi-

lágversenyenvagyülágkup án.

Franciaországban ugyanis

most eZ történt, Szász Emese
szombati egyéni eziistje után
csapat is döntőt vívott.
,,Tényleg nagyon régen uolt
ilyen, még Nagy Titi Qs Hor-

a

may Adrien idejében _ mondÍaSzászEmese. _ Nekem most
a kétezer-hatos kubai uerseny
jut eszembe, amikor az egyénít
megnyertem, majd mdsnaP a
csapattal is elscjlc lettíink, de
remélem, uolt késóbb is ha-

Szász négy tus hátrányban

lépett páStra a világranglista
vezetője, Szun Ju-csie ellen,
akit szombaton egyszer már
legyőzött az egyéniben' Ez-

úttal B:2_re verte meg, Révész
Iulianna így két tus előnnyel
folytathatta, Íátett mé8 kettőt, utána Budai Dorina taktikus vívással megtartotta a

üszonylag nagy különbséget,

végül Szász profin befejezte a
mérkőzést. Az elődöntőben a
házígazda fr anciák hárommal
Vezettek, aztán kettő volt ide,
végiJrl az utolsó párbaj előtt

döntetlenre állt a találkozÓ.

Ekkor jcitt Szász Emese,

és

hetet vert az ellenfél 21 éves
befejező emberére, Lauren

sonlÓ."

Rembire.

kelt vasárnap.

ben végig hátrányban voltak
legjobbjaink, de tíz tus különbségről is feljottek. Szász
a végéna mínusz ötöt kettő-

Most újra eljött a kettős siker ideje, bár a vezéregyéniség Szász szombat este kimerülten ment pihenni. Ésúgy is

,,Nagyon-nagyon rosszul

aludtam, nem tudtam regene-

Az oroszok elleni

döntő-

re faragta, de már nemcsak
a hátrány, az idő is nagyon

dni _ mondta a versenyző.
A melegítésnéIazt éreztem, te
jó ég' mi lesz itt uelünk?!Azttin

fogyott, mennie kellett előre,

elkezdett menni a uívás, és ez
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a németek ellen egyszer csak
egész napra kitartott. orülök,
hogy tudtam segíteni a csa-

patnak."

A csapatnak,

amelynek

keményen meg kellett har-

colnia az olimpiai címvédő
kínaiakkal. A meccs derekán

így végül újabb ezüsttel gazdagodtunk.
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Abban már a nevezésnél biztosak lehettÜnk, ha Márton Anna és
Várhelyi Kata ott Van a meZonyben az angyalfÖldijunior'Eb_n,"szÜÍetik
magyai érem noi kardvÍVásban' Sziiletett, liéttŐ is. Al iüénég5lizérez
mál megesett itthon, a Héraklész-vilá$kupán, akkor Várhelyi ezÜStöt,
Márton bronzot nyert' mtg ezúttal fordítva történt.
A felnŐttválogatottban már alapembernek számÍtÓ, de aluniorok kÖZött iS fiatal, ]B éves Márton Anna nehéz meccsekkellutott el a nyolc
:ao

közé, mÍÉa két évvel és egy nappal idŐsebb Várhelyi Kata kÖnnyen vá!ta maga elotI aZ utat. Márton aztán olyan formába kerÜlt, hogy nyolc
tussal nyerte meg az elÓdÖntÓlét, Várhelyi Viszont eggye| alulmaradt
a sajátjában' A dÖntŐben a francia Saoussen Boudiaf15:8_ra legyozte
Márton Annát'
Férfi tlrben Mátyás Bálint és Németh Gábor a nyolcaddÖntÓig
jutott.
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