
Egy ezuSt, e$/ bronz atermés
Férfipdrbajt r- és n i t rcsapatunk is dobog s az Eur pa-bajnoksdgon

Szép napot zártak tegnap a ma-

ryar vívrík a zÁgrábi Eurrípa-
bajnokságon. A Boczkrí Gábor,
Imre Gézu Rédli András' Szé-
nyi Péter tisszeállításrí férfi-
prírbajt r-csapat eziist-, a Mo-
hamed Aida, Knapek Edina,
Varga Gabriella, Varga Katalin
sszeállításrí n i t rcsapat pe_

dig bronzérmet szerzett.

vÍvÁs
'i:,}E Muur l rÁ n suvrrÓt.

D oczk ék a finríléig sorrendben
D u svéd (45-36 -ra)iazegyéni vi-
lágbajnok Novoszjolovval feIá||

észt(45-37)' majd az ukán csapa-
tot (38-32) gy ztékl., így kertiltek
cissze a világranglistiín els svájci-
akkal, akikkelszemben a tavalyi fi-
nríléban is alulmaradtak.

Az els három pár assz i kevés
taliílatot hoztak' a mieink 5-2-re,
majd még I4-I2-re is vezettek. Ek-
kor az egyéniben legjobb, hetedik
helyezett Rddli k vetkezett, s 6-12-
vel' zárt, így hrírom assz val a vége

e| tt 24-20-ra már a svájciaknríl

voltazel ny.fuutols k rbenlrr-
re Géza és Rédli sem fudott faragni

N i t rben csak nyolc indul 
'

volt, így már r $ n a negyedd nt
rangad nak sámított. A lengyelek
el rébb állnak a világranglistiín a
mieinknél, akJk 2-2után zsin rban
mégis 14 fust snírtak, s lényegében
eldtinttltték a meccset. Ráadásul a

lengyelek kihaszniíltiík cserelehet -

ségtiket, majd 20-9-né1 még egy
embertik megsértilt, így felis adtiík
a ktizdelmet. Mohamedékre anégy
ktiztitt a cs csfavorit Olaszország
várt.Ezt a mérk zést a magyar 1á-

nyok sajnos nagyon simán'45-18-
ra elbuktiík, de a bronzcsatára tisz_

szeszedték magukat, s magabizto-
san,45-37-re verték a szintén esé-

lyesebbnek számít 0roszországot.
N i t rcsapatunk ezel tt utoljára
2008-ban szerzett érmet világverse-
nyen, akkor szintén kontinensvia-
dalon v égzett más o dikként.

Mohamed Aida további érde-
kességgel is szolgiílt - Számunlaa
ez olyan, mintha aranyérmet nyer-
ttink volna. Nagyon kellett a siker-
élrnény. Ugyanez a négy reglány
legut 'bb 2000-ben nyert egytitt ér-
met világversenyen.

Ma a n i párbajt r és ftrfi kard
egyéni versenyekkel folytat dik az

Eur 'pa-bajnokság.

Boc* ékPeking ta mindig érmesek

a hátrrínyon, Boczk 32-37 -r I nyt-

totta meg a hajrát. Az olimpiai és

világbajnoki eztistérmes, t bbsz -

r s Eur pa-bajnok magyar klasszis
ttirelmesen vívott, szépen dolgozta
le a hátriínyát, egy perccel a vége

el tt már 35-37 volt az ríllás. A leg-
végén azonban az ellenfele ritmust
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váltott, gyorsan t bbsziir is elérte
t, így végul a magyar csapat hét

tussal, 43 -36 -r akikapott.
_ Folytattuk csodálatos szérián-

kat, a pekingi olimpia ta vala-

mennyi világversenyen dobog sok
vagyunk - nyrlatkozta Boczk Gá-

bor a sz<ivetség honlapjának.


