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MoszkVában

is sikerÜlt

legyőzn aVb-clmvédŐt
nyikovot, vagy-

is

azon négy

ember

egyikét,

akinek az elmú]t

ki]enc

hónapban

sikerti]t legyőznitik Szi-

ffi ARDAYATNU

ArcsszWó$épesaviltág

leg]obhiának taftott csapat,
az ofosz sem állfthatta megfél*
fi kadvÍvóinkat Mmzloában,

ígl me$nyertek

a

viláskuÉt.

Moszkva mindig vegyes érzéseket kelt benniink' most éppen gyönyörűnek látjuk. Sokkal
szebbnek mint egy éve, amikor

ratuk során oroszországban
újra aranyat nyertek, a madridi
győzelem és a padovai ezüstérem
utiín.
A ,döntőben a világ legerő-

sebbnek hitt tióját' a legutóbbi
két világbajnokságot r"t'r-9gryero
héulgazdákat sikertilt megverni
-.^.".-.^.-*"-**.- .-
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tagyi aront; Nyikolaj Kovaljovot, a londoni olimpia egyéni
brorrzérmesét és Alekszej Iakimenkót, minden magyal (egykori) rémálmát' az agr eszíven tétnadó egyéni Európa-bajnokot.
,,Bátran uíutunk, mint Madrid -

ban, mertünk akciókrlt uégiguinni, nem csak futóuersenyt taftottunk _ rnondta a finálé legjobbja'

a plusz hiármas mérleggel ziíró
Iliász Nikolász' * A keretedzőnk,
Somlai Béln báÍsi mondta elót-

az oroszok ellen több
kell, mint addig. Már az elején
te, hogl

kezünkbe uet1ük az irányítast, és
mindenki felülmúlta önmagót."
Hiírom asszóval a vége eIőtt az
öttusos előny azonban kettőre fogyott, 30:28-néi ezért Gall Csaba
vátotta Gémesi Csanádot.
,,C'saba nag/on nehéz helyzer
ben lehetex, hiszen egész nap üIt,
és egből Jakimenkóual kellett
uíunia, aki éuekig uezette a uilógranglistát. De feluette a ritmust,
és öt hóromra gózön" _ mond_
ta I]iász. Az utolsó parbajban' a

Szilágyi-Resetnyikov asszóban
43:39-né1nagyon kÓzel volt mar a
győzelem, mégis 44:44 len.
,,Nagton meleg uolt

Áron

a

uége.

többsztjr elérte az ellenfelét, mégsem jelzett a uíuógép, a

uégénuisznnt szerencsénk uolt,

mert Resetnyikou kibon taltílta
Áront, ígt egkimpas ttLssal nyertünk _ folyattalltász, aki arról is
beszélt, idén miért megy jobban
kardvívóinlarak csapatban, mint
egyéniben. _ Bízunk egtmasban,
ndjuk, ha nem jön be a paston,
amit kitalálunk, a csapattdrsunk
megfordítja m:ajd a meccset. Fel-

spannoljuk, hergeljük egtmast.

Ezt a mentalitast kellene áfuinni

azegÉnibek."*
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Gsapat. lty- olcaddaÍrtő: MagyarországEgyesÜlt Allamok 45:35. l{{yeülöntő:
Magyarország_Románia 45:36. Elődiintő: Magyarcrszág-Ukrajna 45:40. llöntő:
Magyarország_o r oszor száá 45 :4 4
FÉBH TónuLíGKuPÁ' B0ilil
csapat A 16 közéjttLásírb Fehérorosz-

(Gátai RÓbert'
Németh András' Szabados Gábor) 45:37

ország-Ma$/arország

ilfiTőnMLíGruPA,Tonilo
0sapaü l{y0loa&l[intő: Lens/elország_

Magyarország (Kreiss Fanni, Mohamed
Aida, Szalai Szorja, Varga Katalin) 28:26.

A 9-16. helyért Magyarország-Hong-

kong 43:28. A 9_12. hdyórh Magtarország-Nagy-Britannia 42'.23. A 9' hdyért:
N4agyarorsZág-Ukrqjna

45

:34

