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Párizs,azezlistváFos

Szász Emese vé$re Újra eljutott a dÖntobe
ffi Előbb a saját

honfitiársát'

majd a világranglista vezetőjét,

aztán ahazigazdák egyikét. A

kiemeltek koztjü kikertiLlő Szász
Emese nehéz ágat kapott a Párzs v onzáskörzetébe eső SaintMatrrban zajló világkupán' de
körrrryedén menetelt a legjobb

nyolcig, aztén megmutatta,

hogy kiiadeni.is nagyon tud, így
két egytrrsos asszÓ után döntőbe kertilt, végre újra!

,,Én is arun gondolkodtam,
mikor sikerüIt legutóbb a döntő be jutas: a kétezer-rízes francia-

orsúgi uilágbajnolcságon biztosan, úgt kitszik, én itt, Ptiizs
környékén gújtöm az ezÍktöket

-mondta aVasas piárbajtőrözője, akit csak az egyéni olimpiai
ezüstérmes román Ana Brarrza
tudott legyőzni. - A kínai Szun
Jü-csie legutibb alaposan meguert, neki nag/on uissza szerettem uolna uágrti. Branza u iszont
ellenóllhatatlanul u íuott, akko ra nap.ia uolt, hogt mindenkit

legakibb iit twsal megueft. En
pedig már nag/on elfaradtam
a döntrjre, bdr ilyet egt spottoló
nem mondhatna, mentólisan és
fizikailag is sokat kiuen bekilem
a uerseny."
Nyilván újra meg kell szerezni azt a speciális iállóképességet'
amely csak azolanak adatik meg,

akik

rendszeresen legalább

négy_öt asszót nyemek a M-es
táblan, és eljutnak a dobogóig.

Ilyen formában ennek hamar
ismét a birtokában lesz Szász

Emese, akinek hat éven át nem
kellett selejtezőt vívrria' de most
pénteken igen. A tudásiára viszont még vasiimap is nagy

sziikség lesz, a csapawilágku-

prán.

,,Most feltöltődötn energiáual, uitaminokkal, mert mindenem begörcsölt estére - mondta
Szász. - Vasárnap a némptekkel
nyolcaddöntőben,
kezdünk
meglehet csípni őket."
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!2 közéjrrtáséÉ: Szász Emese-Antal Edina 15l0, Zdanovschi (román)-Révész
8:7. A16kÖzéjutísátt:Szász-Szun Jü-csie (kínai)12:9. llyolcaddÖrtő: Szász_Bembi (francia)15Í2. NeÉyeddihttő: Szász-Sin ALam (dél-koreai) 6:5. Eődöntő: Szász_
Embrich (éSzt) 10:9. lliitttó: Branza (román)_Szászl1:6
ilfi TiB vl!.ÁGKUPÁ' szElmÉÍEnvÁR
Egyél'i. A 32 közé julásffi: Knapek Edina_Knop (lengyel) 15í4, Mohamed AidaMoszkovszka (ukrán) 15:7, Varga Katalin-Nisioka (apán) 15:7, Korobejnyikova
(orosz)-Varga Gabriella 15:5. A 16 kiizé juttását: Knapek_Synoradzka (len$/el)
12;7, Mohamed-Straniero (olasz) l5J2, Bubakri (tunéZiai)-Varga K. 15l]' Wolcaddöirtó: Di Francisca (olasz)-Knapek]5:B, Kiefer(amerikai)_Mohamed15:9
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ilARD VIIÁGKUPA, m!0G1{A
Egyéni.A32 kiizéjutísáÉ:BenkÓ Réka_Petraglia (olasz)15l1, VárhelyiAnna_Kubis_
sa (német) 15í3, Navarro (spanyol)-Mikulik JÚlia 15:9. A í6 közé juttástÉtt Kim Dzsi
Jon (dél-koreai)_Benkó]5:9, KovaÜeva (orosz)-Várhelyi15:9

