
vívÁs mns mmpm- ffi &$ ffi ffi ffis&m- n&mm&m

Ú| korkeziete
rögB Mll{T rÉl Évnzro urÁil férfi kardcsapatunk megint dÖntőbe
kerÜ[t, n ói párbajtőrözőlnk pedig bronzérmet nyertek
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Megint a pekingi olimpia előtti
időkig kell visszalapoznunk a
vívás történeÍében, hogy érzé-
keltetni tudjuk, milyen sikere-
ket 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 _ ugyan-
csak 2007 után * ismét dobogó-
Ía álltak női párbajtőrözőink.

Persze akiknek olyan befe-
jező embereik vannak, mint
Szilágyi Áron és Szász Emese,
azoknak könnyű' már ha vala-
ki fel tud nőni melléjük. A nap
utolsÓ meccséig mindig volt
ilyen.

A kardvívóknak a korábbi-
akkal ellentétben már a nyol-
caddöntőben 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 né-
metek ellen L5:25-rőI, az ukrá-
nok ellen 23:30-róI sikerült for-
dítania a kardcsapatnak'

A németek aZ egyetemi ta-
nulmányait fol1tató egyéni
ülágbajnok, Nicolas Limbach
nélkül is veszélyesek, termé-
szetesen magyar szakembe-
rek segítségével jutottak idáig.
Rendre ők adják a soros juni-
or-világbajnokot, és rendre ők
adták a találatot is nekünk_ ám

Szilágyi Áron a negyeddöntő
derekán az említett tíZtusos
hátrányt háromra csökkentet-
te' Gáll Csaba pedig egy ehhez
méltó kéttusos előn1t ková_
csolt, és innentől nem vo]t
megállás.

Az ukránokellen ameccs befé-
jezőharmadáig, 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:Ia-

szok, akik ellen a legkevesebb
sikerélmén1'ről tudtunk beszá-
molni az elmúlt években. olya-
nok ők férfi kardvívóinknak'.,'.-',mint női párbaitórözőinknek
a románok. De Szilágyi Áron is
egyedül maradt.

Más kérdés, hogy egyedül
is majdnem megvert egy csa-
patnyi 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 utol-
sÓ 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 leg-
szebb ezüstjét Vehette át csa-
pattársaival.

Kutyaharapást szőrével
''Egyet kettett edzenem csÜtörtökön, és Újra megjött az érzet, kivív-
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 vébébronz óta nem szereztÜnk érmet vi-
lágversenyen, 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 érzés a
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,Magyarorviág- ,

Nénletotseág,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'bainoh t}}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_Olaszor-
szág28:25 {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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