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Tl eltűnik a három testőr, a

.F u.gylukó, a Gladiátor, Achil-
leus a Trójábó|, Zorro,s hogy a női
szakágakat se kezeljük mostohán,
Uma Thurman is kaszabol a IGll
Billből abban a kampányfilmben,
amely az augusztusi, budapesti ví-
vó-világbajnokságot hivatott nép-
szerűsíteni május l-jétől. Éppen
csak túl vagyunk a dívízíó IlA-s
jégkorong-vb-n, valamint a vasár-
nap befejeződott cselgáncs Eb-n,
és a pengeforgatók idei legna-
gyobb seregszemléjétő| sem vá-
laszt már el bennünketszáznap. A
Magyar Vívószövetség ennek ap-
ropóján tartott tegnapi sajtótájé-

Mdjus
koztatóján bejelentették, hogy az
augusztus 5. és 12. ktiz<itt sorra ke-
rülő vb-n a SYMA csarnokban az
első két napon csak selejt ezőket
rendeznek, ezeket 1200 forintos,
úgynevezett sétálójeggyel lehet
majd megtekinteni. Ugyanilyen
belépők viílthatók a főtáblás csatá-
rozásoka is, de ezek csak az esti
dclntős programig lesznek érvé-
nyesek. Az éremcsatározások előtt
kiürítik a csarnokot, ahova avég-
játéka 2900 forintért lehet bejur
ni. A komplett napijegy 3500 fo-
rintba kertil.

Mivel a női kardban az elmult
hét végén lezárult a viílogatás, el-
dőlt' hogy a vb-n _ s már előtte, jú-
niusban azágtábiEb-n is _ a rang-
lista első három helyezettjeként
Varga Dóra, Mdrton Anna és Vdr-

kampdnya
helyi Anna, Gdrdoi Gtibor vezető-
edző döntése értelmében negye-
dikként pedig az olimpiát is meg-
járt Benkó Réka képviseli a színein-
ket. A komplett magyar válogatott
borítékolhatóan legfiatalabbja, a 1 8

éves Márton szerint a csapattól a

nyolc közé jutás a minimum, majd
hozzátetre, hogy ha a negyeddön-
tőben az olaszokkal kerülnek ösz-
sze, őket is simán leverik. Majd né-
mileg megszeppenve azt, hogy ,,si-
mán'', visszavonta; de végülis a lé-
nye1 az, hogy majd nyerjünk. Az
olimpiai bajnok Szildgli Áronnak
ez ismerős helyzet, s miután szom-
baton Athénban megnyerte a kard
Vilá$upát, a sajtótájékoztatóra te-
lefonon bejelentkezve meg is ígér-
te, hogy a csúcsformát azért avb-re
hegyezíki. Úsy legyen.
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