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Káoszb l Pendet teremteni

BoczkÓ Gábor bronzérmet nyert a megbo|ondulo tépek ellen is folytatott harcban
ffi ANDAYANIA

Férfi párbajt rvíVásban egyre inkább helyreáll az er sonend a téboly utiin' amely a tavalyi olimpiát
és elrizményeit jellemezte. Mivel
l,ondonban csak egyéni Versenyt

rendeztek tucatjával maradtak
kv ta nélkii] a legjobbak' k<jzti'ik
Boczk Gábor is. A hétvégivan-

couveri Grand Prix viszont egész
más képet festett' a pekingi olimpiai bajnok Matteo Tagliariol gy zott az egyéni világbajnok Nikolai
Novosjolov és a hétszeres Eur pa

Boczk Gáborenergiáitagyakori
viták is aIapomn felemésztették

bajnokBoczk el

tt.

,,Nem igazán tudtunk késziilni,

k

hiszen egt napot uoltunk csak otthon _ mondta a Honvéd vív ja.

csolytiz

- Mtir egr hete Tallinnban is formtiban uoltam, ut ktg kider lt, a
nyolaldd ntr)ben a uezetékemmel
uolt baj. A knafuii uerseny erede-

létesítmény,sok sportág megfér egt
légtérben.A uezeték nélk li uíutis

j

tileg nem is uolt beteruezue, Rédli
Andruis a sajtit

tnlkk

k

szijn

ttségén

masz

j
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ki, ez-

uetségnek,

hogl segítettnekem."
A magyar bronz rmes ága kii-

lrinrisen nehéznek bizonytrlt a
nagy ellenfelek' a rossz gépek és a

bizorytalarr zstirizés miatt, bár a
ktimyezet feldobta.
,"Abban a csarnokban uíutunk,
ahol a téli olimpián a gtorskor-

nien

g

uersenyeztek, eg/sze-

ny ni a hely. Hatalmas

uiszont szijrnyii, a zsiii is tutg/on
gtenge. Rédli And'rtísnak egt jogos

tust nem adnk meg azatl pedig
kualifilailn uolna magát a hatuannégt

k ze.''

Boczk af táblamásodjkkciré-

ben is érezte, hogy valami nincs
rendben, elkezdték cserélgetri a
berendezést, végre rijra víl.tak' de
hiába szrirta mellbe az ellenfelét, a
lámpák tisszevissza égtek, a video_
zstirit pedig nem akartiík felhasznrálni bizonyítékként.Aztán egy

egytittesnél mindkét sisak jelezte a

kezdte olimpiai eztistérmesiink, a

taliálatot, de a fclgép csak a magyar-

harmadik harmadra azonban le-

niál, így megadták az

orosznak.

,,Minden fusnál ueszekedés alakult ki, én azt mondtam, ígt nem
uagok hailand touább uíuni _
fo\tatta Boczk' - Végre ualahára
bekijtijttek minket, ket tus hátrányb l fordítottam, a uégénhirtelen
hakilb an j utottam touább. "
Ennél csak kcinnyebb' de nagy
meccsek kÓvetkeztek a 20ll-es
egyéni világbajnok Paolo Pizzo és
a világranglistát vezet Max Hein-

zer ellen, bar a vezeték nélkijLli
rendszerrel meggy lt a bajuk. A
Novosjolov elleni elcíd nt t is j l

mertilt az energiakészlete.
,,Rám nem jellemz m don fizikailag nem bíftam a strap t, az
én hibám, ebbrjl tanulnom kell" _
mondta. x
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k zéjutásért: BoczkÓ_
Niggeler (svájci) 15:9' A le$obb 10 kiizé
jutásért: BoczkÓ-Anokin (orosz)
'1110.ilyolcadd nt :Boczk
A legiobb 32

-Pizzo

(olasz) 1513. llegyedd nt : BoczkÓ-Heinzer (svájci) 15 :10. El d nt :
Novosjolov (észt)-BoczkÓ'l1 :8,
Tagliariol-Fiedler15:14. Diint :Taglia-

riol-Novosjolov
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