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Az ezüst még hiiínyzott az

ideí

érempalettiíról, Chicagóban azt
is megszerezte.

Londoni olimpiai bajnokur{<,

Szilágyi Áron hiírom bronzérem, egy ötödik hely és az egy
héttel ezelőtti athéni arany utiín

Chicagóban ezüstöt szerzett

i

egyéniben a kardozók világkupaversenyén.
Pedlg úgy tűnt' ismét a dobogó tetejére iíllhat fel Somlai

Béla tanítwínya, aki remektll

érmem, soha életemben nem

et délyt szánnazású,

kupa-sorozatom."
A vasiímap egy bronzérmet

menetelt á nap soriín, csak az
német Szabó Mátyás tudta nregr{llítani őt
a finiáléban. 14:10-es vezetésnél

Szilágyi sem hitte volna, hogy
hihetetlen izgalmakat boz a
végjáték, de sajnos így történt, a
legnanói Európa-bajnokságon

csapatban bronzérmet szerző
Szabó óriási meglepetésre fordítani tudott' és 15:14_re nyert.

,,Az ezíktermet is sikerként
élem meg, hiszen az egész uerseny azzal telt, miként tudom
mozgosítani megmaradt energíáimat _ mondta Szilágyi Aron.
- A uiadal elótt két nappal érkeztünk Chicagóba, az átdlltiissal
gondjaim uoltak, és netnhogt
brauúrokra nem futotta, folyatruttosan arra kellett figtelnem,
hogt állua maradjak. A dijntöt
magur idő szerint haj nali négtkor rendezték, és én tizennégt
tízes uezetesemnél éreztem meg
hogl eljött a uége. Ellenfelem
még mindig gtőzte l'óbmunlulual, nekem pedig folyamatosan
kockáztatnom kellett. Nem jött
be. De nagton elégedex uaglok,
hiszen az idén ez már az ötödik
i

A Az anany is meglehetett volna,
Szi!ágyi Áron í4:10-ről vesztett...
uolt mégilyen eredményes uikig-

is hozott a magyal vívásnak

Férfi párbajtőrcsapatunk a rutinos Boczkó Gábor és Imre
Géza nélKil felrállva a harmadik
helyet szerezte meg a párizsi

viada]on. Udvarhe$i Gábor ezúttal fiatalokat iá:llított csatasorba a Louwe-ban megrendezett

versenyen, és a Hanczvikkel
Mark File Mátyás, Rédli And-

rás, Szényi Péter összetételű

csapat az észteket legyőzve lett

harmadik.
,,Ió hénege uolt,

megúztük a

milói Vénuszt, a G ioco ndót, j a, és
uíutunk is. Nem Ís olyan rossrul
*rlicpelődött UdvarheVi Gábor.
_ De lamnlyra fordíaa a szot,

nagon jól víunk a fiúk, ráadásul relordlB*ztimú mezríny jött
össze: lurminc csapat ind,uh'.'Az

idén még egetlenegtszer iem lb pett ugnnabban az összgillításban gistra a csapat, de minden
egtes allcalamm.al érmet szBrzBtt

_ezúttalfianlokkal."

tÁ.

w

ErcdmÉnydta16. oldalon

i

