
AUáÍUaUáÍtéÍem
Szás7Emesétől
VERHETETLENI{EK úrszoTT a párbajtő rözó,
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Vívásban minden megtörténhet,
női vívásbarr meg ktiLlontlsen.

Például olyasmi is' mint szerdiín
Zágábbut piírbajtőrben: hogy
Anta] Edina hattusos hátranyból
egyerrlít; hogy Budai Dorina négy
tus előryről veszít; sőt mégaz is,
hogy Révész Jtrliarrrra az utolsó
hat másodpercben 1 1: 14-ről üsz-
szajön (pedig miár egy együttes
taliílat is a kiesését jelentette Vol-
na), és a hjrtelen halrálban győz.

Ti1zrőlpattant arrgliai légiósunk'
Révész azon melegében eljutott
a tizenhat kozé' igy a világ egyik
legjobb versen1,zőjével vívhatott
_ Szász Emesével.

Szásznak van már egyéni vb-
ezüstje és brorua, de azEwÓpa-
bajnokságokon valahogy nem
ment neki. Na de most! Már a se-
lejtezőben megvert minden-
kit, és imponáó telj esítmény-
nyel kertilt az elődöntőbe.

,,Fekzabadultan jöttem íde,

nem uolt bennem a kordbbi fe-

tettek_mondtaaVasas.po*oío-
Fn_ró. N,1Tl



ja. - A selejteai kezdete azért izgal-
mas uolt, hiszen a uikigkuptikon
kiemelt vagtok, ígt szokatlan,
hogt csopottkilrt kell'ett uíunom,
rdadasul ele g kemény csopottba is
ker ltem' De m r reggel jÓl ment,
minden assz t megnyertem, sz -

ualbel.elend ltem."
A lendiiletet nem annyira az

olász ellenfét, Francesca Quon-

damcarlo t rte meg az el d nt -

ben, inkább az a három és fél rás
sztinet, amely Szászra viírt el tte.
Pedig a négyes dont el, tt azt
tippeltiik, hogy Sziisz Emese-Ana
Brarza fináét rendeznek.

,,Branztiual mi is ígxt gondol-
tuk _ folyatta Szász Emese, aki
így végtil bronzérmet szerzett'

- De tlgr kitszik, a hosszti sz net
engem uiselt meg a legjobban,
mert leieresztettem. A csoportl r-
ben legyrlztem Quondamcarl t,

és most is tudtam, hog mit kell
csinálni, de a kezem már nem
akarta uégrehajtani, kij tt af -

radts g, meg i l is uíuott az olasz
l ny. Éremért j ttem, hiszen

egténi Eb-érmem még nem uolt,
és feledtetni akartam a m lt éuet
is. No meg evés k zben j n meg
az étuágy, tigyhog1t most az egik
szemem sír, a mdsik meg neuet,
de holnap mtír mindkét szemem
neuetnifog."

Nekink is nevetett volna szer-
dán mindkét szemiink, csak ví-
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vásban minden megt rténhet, a
férfiakná kiiLltinosen. Az is, hogy
Szilágyi Áron olimpiai címvéd -
kéntnem jutbe alegjobb 16kdzé
a kardvív kniál. Nem rigy Gémesi
Csanád' aki idén torzstagja lett a
le$obb tizenhanrak és a váloga-
tottrrak is. Huszonhat évesen, a
htartása jutalmaként.

EUBoPA-BAJNoKsÁc, zÁGBÁB
FérÍi kard. Egy ni. A 32 k z iutásérl: lliász Nikolász-Firat (torok) 15:7,
Casares (spanyol){zatmári András 15:14. A 16 kiizé iutásért: Gémesi
Csanád-Wagner (német) 15:13. Berre (olasz)_Szi|ágyi Áron 15:1'l, lbragimov
(orosz)-lliász 15:7. Nyolcadd nt : Bo'iko (ukrán)-Gémesi 15:13. Dijnt :

Dolniceanu (román)-Jakimenko (orosz) l 5:1 1 Eur pa-bajnoli: Tiberiu Dolni_
ceanu (Bomániá)' 2. Ale'kvej Jakimenko (Oroszország), 3. Nyikolai Kovaljov
(Oroszország) és Enrico Borre (0laszorszás\. ...12' Gémesi, .'.18. Szilágyi,
'. '27. lliász....37 Szatmári. N i párba|t r. Egyéni. A 32 k zé julásérl: Révész
Julianna-Christmann (német)'l5:14, Samue|sson (svéd)-Budaí Dorina 13:12,
Lawrence (brit)-Antal Edina l3:12. A 16 kiiz iutásért; Szász Emese-Auriane
Mallo (francia) l5:9, Bévész-Beliajeva (észt) l5:8' Nyolcaddiint : Szász-Ré-
vész 15:10. Negyeddiint : Szász-Embrich (észt) 15:10. El dontÍí: Ouondam_
qqlo (olaszj-Szász 15:8. DtinlÍÍ: Branza {román)-0uon:damca5lo 15:'l 1. Eb:
Ana Btania (Románia), 2. Francesca Quondamcarlo (Olaszország), 3. sZÁsZ
EMESE (Magyarország) és Benata Knapik (Lengyelors}ág). '. '13.-Révész Jrj|ia,
. ..35. Antal Edina, . . .41 . Budai Dorina
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lr/ost meg ne hez érteketni ezt a napot.
ldén mtnden Versenyen el;Utottam
iegatabb a nyo{c kozé, most vivont
a t|Zenhai kÖzé sem Sajnátom. hogy
a tegjobb formámat nem tudtam
most hozni' Egész nap nem találtam a
távolságot nem éreztem az assz kat.
r ilihh tettazoka?

\ lNyilván elernezni ktll,rniÉft alákult íB}'

eddÍtáboi.oan ;Héb$voham'1ilápQsáiÓ|
a vb+ektámfilm forgatása miatt hiá-
nyoztam ket napot. Vagyis nem tudtam
mindazt az edzésmunkát végrgainátni.

ametyet szoldam' de tetjes mértekben
nem lehet erre Íogni a kiesést.
r liítia már a taend (et?
A teLadat mosl.az, hogy mihamarabb
eLteLejtsÜk a t rténteket, és a péntekr

csapatveÍSenyre koncentráLjunk. Utá-
na pedig a vrlágbalnoki felkészulésre,
hogy minden gÖrdÜlékenyen menien'

'b;":' Tivtában vagpnk vele, hogy az EbJel-
\ kévulés nem voLt akadalymentes. a tatai
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Emese áttócsittag

a vÍvás egén. Az
olimpiaetőtt
nagyon rossz

éve volt, sérÜ[és,

betegség, csatádi
gondok, és
mindezen nagyon
nehezen tudta
tÚttennimagát'
Szeptemberben
márkezdett
régiönmagára
emtékeztetni,
elszántan,
harcosan látott
neki a munkának.
A bai csakaz, hogy
azedzőpartnerek
itthon szeÉny
képességŰek' és
a fiÚkkal sem az
igazivÍyni. Más
távotsagrót' más
robbanékony-
saggal, erővel
vÍvnak, ami persze
jobb, mint a semmi.
ldén Emese í8y is
gyÚiteni kezdte
az érmeket és
helyezéseket,
magáratatált. Kár
azetődöntőért,
nyerhető meccs
volt,deazérmet
előre aláírtuk volna.


