
))
vÍvÁsffiffi&ffiffiffiffiffiffi 

''''-

Legendák
egymás közt
Szilá$yiÁron is pástra lép a hetvétén
m A hét vétén e$ykorvolt és
jelenlegi kardvÍvtí klasszisok
nandevúznak fővárosunkban.

A szombaton és vasiímap Buda-
pesten rendezendő Gereüch_Ko-
vács_Kiírpáti Grand Prix-n a férfi
kardvívók legjobbjai, csaknem
szénhusz katdozó, többek között
orosz, olasz, német, francia, dél-
koreai versen1zők lépnek pástra.
A szakág hagyomiányosan egyik
Iegrangosabb versenye, amely
az összesen 19 olimpiai aranyér_
met számliáló Gerevich Aladiár'
Kovács Pá, Karyáti Rudolf trió-
nak álít em]éket, több mint öt
évtizedes mu]Úa tekint vissza, és
jelenlegi nevén 2000 óta szerepel
a versen1nraptárban.

A úvóesemény iránti érdek-
lődést növe]i, hogy londoni si-
keremberünk' a jelerrleg a világ-
ranglistát is vezető Szilágyi Aron
az előjelek _ idén eddig két világ-
kupás harmadik hely Madridban
és Padovábarr _ alapján remek
formában váqa a hét Végét. A
ma8yaÍ színeket rajta kíVii] még
tizenegy kardozó képüseli.

A sele1'tezőt szombaton, a 64-
es tábla parharcait vasiimap 9

Órátil az AngyalfÓldi Sport-
központban rendezik meg. A
nyolcas döntőnek a Nemzeti
Sportcsarnok ad otthont va-
sámap délutián 15 órától.

A fi nrálé'krilörrlegessége,
hogy a mindent eldön-
tő asszókat megelőzően
Csampa Zsolt szövetségi
elrrök a magyar kardúvó-
sport legendát köszönti. Az

tinnepségre a szakág valamennyi
olimpiai és ülágbajnoka hivata-
los, összesen huszorrnégyen. Köz_
tiik a legidősebb Hámori Jenő, aki
1956-ban Melbourne-ben nyert
csapatban olimpiai ararryérmet, s

jelerrleg az Egyesüt Á]hmokban
él, a legilabb pedig természetesen
Szilágyi.

A Grand Prix-verseny köve_
tő hétfőn tiz őrától GödöIlőn' a
Szent Istvián Egyetem Sportcsar-
nokában rendeznek BEK-viadalt'
a magyar színeket a bajnok Vasas
és a|'Éaigazda GEAC képviseli. A
toma döntőjét 12.30-tól rendezik.
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A londoni bainok
itthon is úina
bizonyítana
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