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rÉnrlrőncsAPATUllKt{AK még aZ aranyérmes
németek etlen is volt esélye a továbbjutásra

AÍday Attila D

Férfi tórc.$apatunk és nÓi kardcsapatunk is B. lett az Európabajnokságon' de e szfuaz adat
mögött egése mást.találunk a
két fegyvememben. A férfi tőrözók 15 együttes kiizijtt iit év
után végre bejutottak a negyed-

döntóbe. Ezeel szemben nói
kardban mindössze tíz csapat
indult, a mieink pedÍg - akiktól
a sdvünk mélyénmeglepetést,

érmet reméltünk

*

mindhá-

rom meccsiiket elveszítetrék.

A statisztikákból egyértelmrlen
kiderÍil' hogy két erós, megbízhatÓ embernem elég.
Fdrfi tórben hihetetlen szélsőségek jellemezték az egyéni teliesítményeket, meccsról
meccsre más volt a csapat hú_
zóembere. Áe u*ránok ellen
Széki Bence és Szabados Gábor, a favoritnak szárnÍtó németek ellen a fiatalabb Szabados fivér' xristóf' aki legyőzte
az egÉni Európa-bajnok Peter
Ioppichot' így az elódöntó sem
volt messze.
Á csehek elten Szabados Öábor 11:1_es gyózelme és for-

dÍtása után mfu 40:33 volt ide'

hiába. A világklasszis olaszok
eueni találkozón, tudva, hog1r
nincs esély' Szlovenszky István

edzó

a

negyedik embernek,

is lehetósé-

Mar'za LorenzÓnak
get adott.
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jár nekiink gratuldció,
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Ámikor a nem túl boldog vÍ-

vót lelkesÍtettiik' hogy valami
tunk az előzó éuekhez képest talán mégis megmozdult itt- reagált elismerő szavainkra hon a szakágban, a háttérről
AE ukránakról a paptrforma ellenére tudtuk, hogt uerhetők. A németek
elleni meccs uégig szoros uolt,
aztán kijtitt a tudáskülönbség'
Atnit nagrcn sajnálok, az a
esehek elleni mérkőaés, a nyolc
között ők abszolút legyőzhetőnek számttattak. Eltaktiká.ztuk. Egrctlen erós emberük
uan, Alexander Choupenitclt;

beszélt:

bekkelős utuónkat, SzékíBencét
lmgljuk ellene a uégére,addigra pedig nagy elónyt szerzünk.
Nem jött be' Utdna az olaszak
rnegn7u.tatták, mi a tőrutuds lé'

á,Ilomás a pesti vébéelőtt' A uilágbajnolcsá.gig jó lenne nekÍLnk
k eljutni küWldi edzőtd'borba,

Szabados Gáb

c.r. *

aet gandoltuk, hogr legjabb
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"Nem

de ualamiféIe erót azért mutat-

nyege,"

,,TiJbbet tréningezünk, edzőkorá,bban'

táborozunk,
mevköuetelik

miit

tólünk a délelőtti

edzéseket is - mondta Szabados
Gábor, akinek egy főáIlással

kell összeharrgolnia az élspor-

tot.* Azabaj, hogt nagton-nagrcn keu esen u agtunk, sahas em
uolt ennyire keués férfítóri)ző
itthon' Edzőnk elmondta, hogt
az Európa-bajnokság csak egt

mint a többí szakágnak, eddig
erre eg/szer ualt módunk a felkészülés sarán."

