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Ollmplal forműlban
Sz i lá$yi Aro n si ke rsorozata u abb fl ozele m me l fo lytatÓd ott
ffi ABDAY ATTITA

llánom idei bronzénem után
SziIágyi Áron aranyat nyert
vilá$kupaversenyen' ünnepel-
ni viszont nem akarta magát
Athénban.

London óta először nyert
rangos nemzetközi versenyt
$zilásyi Áron, mégpedig ép-
p,€.il}., olyan természetességgel
€siffi€nnyel, mint a 20l2-es

n, Legszorosabb
is,', öt tussal ''#s::
]ij:, . : ". ,ni É:

nyerte meg Athénban * mi ez,
ha nem olimpiai forma?

,,Nem feltétlenül kell az olim-
pidual összehasonlítani a mos-

tani uíutisomat,
de az biztos,

hogy amit

kigondoltam, meg is tudtam
ualósítani, megtakiltam a tá-
uolságot, nagyon jól éreztem
magam a pdston. Vannak
olyan napok, amikor minden

összejön, ez ilyen
uolt - mond-

ta a Vasas
vlvoJa.
- Gon-
dolom,
a hosz-
szabb

Íi',i felkészü-
+, '., 

lésnek is
kijszön-

. hetó ez a
-fE,. forma,
.:,g!. hiszen
i.,. több

;l,r sl mint egy
hónapunk

uolt. Athént pedig
amúgt ís szeretem, hiszen két
éue is gyóztem itt."

Szilágyi elmondta, ebben az
esztendőben már sokszor oda_
ért a t'íiz közelébe, a világkupa-
idényben három bronzérmet
és egy ötödik helyet szerzett
eddig, ezek után küIönösen

{ $ziIágri Áron visszafo$ottan

azéft isn meft vasárnap még
a csapatversony során is
kemény csata ván ná

ünnepelteathénisikerét'márcsak ennek is köszönhető ez A so-
rozat, s na1yon reméIem, hogy
kitart a budapesti uílágbaj-
nokstigig." x

(román) 15 :5. Elődöntő: SZilágyl-Anstett (francia) 15: l0.
(német) 15:9
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vágyott a dobogó tetejére. Eh-
hez képest a döntő utolsó talá-
lata után a nytrgalom sugárzott
róla, alig mutatott ki valamit az
öroméből.

,,Most nem uolt bennem
olyan euforikus érzés, nem
uoltak igazán feszült asszóim.
Annak persze ilrüIök, hogy a
uiltígranglista élén ruarad-
tam, uasárnap uiszont a csa-
patuerseny uór ránk, azon
akaivnk elsősorban bizonyí-
tani. A nyolc között kemény
cscltóra szómíthatunk az ola-
szok ellen, ezért nem is ün-
neplem meg az egyéni sikert"
_ mondta a magyar együttes
befejező embere.

Szilágyi Áron athéni aranya
azt jelenti, hogy a legutóbbi
hét rangos nemzetközi verse_
nyéből _ beleértve a londoni
játékokat is _ hatszor a dobo-
gón állt' ami a mai kardvívás-
ban egyedüliilló teljesítmény.

,,Kordbban, ha nyertem, a
köuetkezó uersenyen hamar
kiestem, mtira uíszonr kiegyen-
súlyozott lettem, úgy ltitszik, ez
a rutin miatt uan - mondta az
olimpiai bajnok. - Tudatosan
készülijnk minden uersenyre,
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(francia) 15:B, Gémesi Cs._Apithy (francla) 15:'1'l, Ku Pon Kil

)-Gémesi B. 15:B, Hartun$ (német)-Valkai '|5:11. l{yolcaddöntő: Szilá-
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