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rögB Mll{T rÉlÉvnzrourÁil férfi kardcsapatunk megint dÖntőbe
kerÜ[t,

n

ói párbajtőrözőlnk

pedig bronzérmet nyertek

AÍdayAttila)'

Megint a pekingi olimpia előtti

időkig kell visszalapoznunk a

vívás történeÍében, hogy érzékeltetni tudjuk, milyen sikereket értek el a magyar csapatok a
zágr ábi Európa_bajnokság zátő

napján. Egyrészt megszerezték
a negyedik és az ötödik érmün_
ket (az elmúlt években három
volt a csúcs), 2007 lltá-rr megint

üIágverseny döntőjébe került
férfi kardcsapatunk és _ ugyancsak 2007 után * ismét dobogóÍa álltak női párbajtőrözőink.

Persze akiknek olyan befe-

jező embereik vannak, mint
Szilágyi Áron és Szász Emese,
azoknak könnyű' már ha valaki fel tud nőni melléjük. A nap
utolsÓ meccséig mindig volt
ilyen.

A kardvívóknak a korábbiakkal ellentétben már a nyolcaddöntőben is volt ellenfelük,
nem is akármilyen: a spanyolok
kardja nem csak a történelmi
filmekben éles, manapság ez
főIeg magyar edzőknek kö-

szönhető. A fol1tatás a küzdeni
tudás nagy diadala lett, a németek ellen L5:25-rőI, az ukránok ellen 23:30-róI sikerült fordítania a kardcsapatnak'

A németek aZ egyetemi tanulmányait fol1tató egyéni

ülágbajnok, Nicolas Limbach

nélkül is veszélyesek, természetesen magyar szakemberek segítségéveljutottak idáig.
Rendre ők adják a soros junior-világbajnokot, és rendre ők
adták a találatot is nekünk_ ám

Szilágyi Áron a negyeddöntő
derekán az említett tíZtusos
hátrányt háromra csökkentette' Gáll Csaba pedig egy ehhez

méltó kéttusos előn1t ková_
csolt, és innentől nem vo]t

megállás.
Az ukránokellen ameccs beféjezőharmadáig, vagyis az utol-

só körig rosszul állt a szénánk.

Iliász Nikolász addig mindkét
asszóját csúnyán elveszítette,
ám maradt egy harmadik esé_
lye, hogy szépítsen. De nem-

csak széppé,hanem felejt_
hetetlenné tette a következő

perceket: tizenegy tust adott,
közben egyet sem kapott, nye-

rő helyzetbe hozva a csapatot.

Nyertünk, maradtak' az c:Iaszok, akik ellen a legkevesebb
sikerélmén1'ről tudtunk beszámolni az elmúlt években. olyanok ők férfi kardvívóinknak'
.,'.-',
mint női párbaitórözőinknek
a románok. De Szilágyi Áron is
egyedül maradt.

Más kérdés,hogy egyedül
is majdnem megvert egy csapatnyi olaszt: 1:5_rő1 10:B-ra

fordított, majd 22:25-tő| - az
olimpiai döntőben is nagyon
megvert Diego Occhiuzzival
szemben * 30:28-ra. Az utolsÓ asszóra 37:40-né1 Vette át
a Stafétát, ez bíztató volt, de
tényleg.

Ám ő is ember, és ez válahol
megn}'ugtató. Luigi Samelével
ezen a napon már nem bírt, de
eddigi pályafutása talán legszebb ezüstjét Vehette át csapattársaival.

Kutyaharapást szőrével
kettett edzenem csÜtörtökön,
és Újra megjött az érzet, kivív''Egyet
tam magamból a rosszul sikerÜtt egyéni versenyt - mondta Szitágyi
Áron. - Fontos volt a csapatviadat. Egyrészt megmutattuk, hogy az
érmesek közÖtt a helyÜnk, másrészt az Európa_bainokságnak mindig
van rangja' Mivel a 2009-es vébébronzóta nem szereztÜnk érmet világversenyen, hatalmas sikerként étem meg ezt az eZÜstöt, és örÜtök
annak is, hogy nehéz meccseket tudtunk megfordítani. Az olaszok
erősek, de nem verhetetlenek. Nincs bennem nagyon rossz érzésa
döntő miatt, viszont sokat kelI még dolgoznunk a vitágbajnokságig.
Azon is érmet akarunk nyerni.''
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FérÍi,kardcsapal.Nys|paídiintftMágyarors;ág-$pany9lbrsiág45:34

.
:

(szi!ágyi +'12,Gémesi +3,.lÍiász i1, Gátl,*5)'.naoyElcanttrl,MagyarorviágNénletotseág,45:42 {Szj|ágÍi,+6;Gál{ +5, l|iász *1, Gémesi*7) ,tlőülintíll,,l,l,
Magyarország't}ltrajna 45:37. ($zilágy! +9, liiász +5, oémás:i l1 , Gáll -7i'
Döntő: Olaszország-Magyarország 45:40 (Szilágyi +9, GálI -2, Gémesi -4,
lliász *8}' Éullípa'bainoht}}ag!ohzáu' 2.,:vtagyálCIr$2ág,{Gáll Csábá, Gémesi
Csanád - edzőjük: Navarrete JÓzseÍ; lliász Nikoláiz - e.: Szabó Bence ós Riba
,

Ferenc,SzilágyiAron_e':SomIaiBéla).3.Ukrajna

Női párbaitöicsapat' NyolcaddöntíÍ: Magyarország-Svájc 45:28 (Szász is,
Révész+4, Antal +3. Budai +2)' Negyeddönlő: Magyarország-Ukrajna 40:31
(Szász +9; Révész+4'Budai'1; AnÍat *3,}:.Ellildiintő; Rornánia:Magy*r0r,sz__á$
37:32 (Budai +2, Szász 0, Révész_7)' A 3. helyérl: Magyarország_Olaszország28:25 {szász +2; Antal +,1; BÚdaio)',oöntő:. Esztor$zág-Romáiia 2T:29,
Eb: Esztország, 2' Románia,3. Magyarország (Antal Edina, Budai Dorina,
Seáse Emese - edzőÍük: Kttlcsár Győző;,Hévósz,Ju!ianná," t,;, KoÚábl,tvén),,,l:
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rlyen meg sohasem voLi, hogy
ket eremmet terjek haza vilagversenyrÓl' Nagyon orÜLok, hogy
a lobbrek sen mennek haza
LÍeS KeZZet.
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regeneráciovat tetL motivátní
pe dig nem kellett, íontos Vb|t,
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számomra a csapat,,]Óágra,is,,'
keruLtunk. ezt k'tudtuk hasznáLni' SzerettÜnk volna dontcjt vÍvni' de miután nem sikerÜlt, nem
tÖrtÜnk OSsZe telkr[eg, nagyon
va(tuk a bronzmeccset.
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Az ukranok ellen mindenkj
prÓbáLia kÓvetni a tátitiÍiat
egy tus |.átránnyat kezdtem az
uto[só asszÓt. Hamar akartam
egyenlíteni' mert tudtam, hogy
utána etlenfe|em támadásai
nJm tesznek otyan jÓk. Ez sike.rÜ|!',ésetrhÚZtánr,:A ioffiáhÖk,l.:,,

elten Branzát, áz egyÉni. Euró,': .,
pa-báinokot egész jót sikerÜit
sernlegesíteniÜk.a: tobb|9lfi el(i]iI
az egy k fiatal csapattársa
viszonL nagyon harcosan es

.

jOi VíVott. Az olaszok etten hoI

ők. hoL rni vezettÜnk eggyel
Vagy kettőv€l,.áz

utolSó].pá,rba,n..

egytUSoS vezetésnél átttam fel

FiamingÓval szemben' Nem
voitam benne biztos hogy eiég
lesz, kaptam már ki tŐle' de
nagvon VlSsZa akartam vágni, és
nagyon vágytam az eremre' Hál'
'stennek ÖsszeiÖtt.

