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J,égen láttunk

xÉrÉnnlrTnyertek egy napon csapataink: noi tőrözőink
bronzot, férfi párba1tőrözőink

pedig ezÜstot
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London óta újra sikersportágként
tijndököl a vívás. Enől tanúSkodnak
az idei világkupiík, de mégiscsak a
világ- és azBwópa-bajnokság a 1é_
nyeg. Európa-bajnokságon több
mint féI éltizede nem volt rá példa,
hogy egy napon két érmet nyerjtiLrrk,
Zágr ább an most sikertilt.
Az elsőt_brorzot- a női tőrcsapat
szálította, amelytől igazság szerint

nem remélttik, hiszen öt éve nem
láttuk sehol a dobogón. A Krrapek
Edina, Varga Gabriella, Mohamed
Aida a]kotta trió a pekingi olimpia
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előtt a világ egyik legjobb csapatiínak
sziimított, most a negyeddöntőben
és abronzmeccsenis ehhez méltóan
úvott.
,,Elképesztó - mondta Kreiss Gábor, az ősszel kinevezettvezetőedző.
_ Ren4eteget uifi.eóztunk, elemeztünk, és csod'ósan uíutak a lányok.
A lengtelek sérülés mi'an feladaik a
negeddöntőt, de akkor mór ft)lényesen uezerrtink. Az oktszok elleni elődantőben nem uolt sanszunk, urdna
uiszont az oroszokat egészen simán
uerttik mes. Pedip ix Dduid uÍuon
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Góliáttal, ha megnézzük, hogt az
ellenfél milyen körülmények közótt
készül, és milyen űrtechnikák áIlnak

a

rend'elkezesére.

Azt sem

tudom,

mikor uoltunk legutÓbb a négt kó-

zöft, de most iszonyatosan akartók
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az érmet a lányok, meghaltak érte a
póston."

Peking óta egyetlen csapatunk

volt, amelyikre mindig számit-

hattunk: minden Eb-ről és vb-ről
érmet hoznak haza férfi párbajtőrözőink. Zágtábbő| is, mégpedig

Géza fenomenális teljesítménye
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f'érfÍ,párilaitőÍ;,GsaEíLllÍolcaddöntő: Magyarország_*Svéd,0Í$7á$
lftád[i:+1;,Imre-1}.Negy$ddönl{Í: Magyarorszáq-Esáors 4g45i37
BoczkÓ 0. Rédli -1 ). Elődöntő:

ezüstót. De ne gondoljuk, hogy
automatikusan a nyakukba
akasztjrák a medáliákat, amikor
meglátják őket - eg1're jobban
meg kell értük harcolniuk a sportág legnagyobb mezőnyében. Az
egyéni világbajnokkaI büszkélkedő észtek Iegyőzéséhez Imre
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Magyarország-Ukrajna 38:32 (BoczkÓ +5, lmre +'l,
fi,ÉdliCI}, Üönlő: Sváje;li/agyátiország 43i36 (Boczkó 0' tmle 12;:Béü[i JS}i ,Európa_,
bainok: Svájc' 2. Magyarország (BoczkÓ Gábor, lmre Géza, Rédli Andnás, Szényi

Péter),3' Ukrajna

Nöi tőr. Csapat. Negyeddönlő: Magyarország-Lengyelorság 20:9 (Knapel +s,
Varga G. +4' Mohamed i2). Elődöntö': OIaszország-Magyarország 45:18 (Mohamed

Knap,ek-,,ll'.VárEa:Gi _12), A 3, helyérl: Magy.árország- r:oseorlszáÚ:45:37 l
'
(Knapek
+6, Varga G' +3, Mohamed _1 ). Dontőr Olaszország*Franciaország 45:30'
E!;lol.a$:ország':2,,F.fanoiaoís'ág':p,,;lfa$yároiszáÚ,fKnapek
Edina, Mohámed Aida'
Varga Gabriélla, Varga Katalin)
,

kellett a negyeddöntőben, míg az
ukránok elleni elődöntőt az utolsó
asszóban döntötte el a jalunkra
Boczkó Gábor (az utolsó párbajig
hihetetlenül alakult a meccs, szinte minden tust Imre Géza adott és
kapott, míg Boczkó és Rédli András asszóit a passzivitás jellemezte). A legkiválóbb olasz edzőket
alkalmazó Svájc elleni döntőben a
meccs derekáig a mieink vezettek,

onnantól ők futottak az ellenfél

után, hiába.

,,Ilyenkor senki sem tjrül, de

sokkal jobb, hogy folyamatosan
érmesek uagtunk, mint ha hol'ti-

zenhatod'ikok, hol ekők lennénk véli Udvarhelyi Gábor vezetőedző,
akinek csapata a 2009-es és 2010_
es Eb-győzelem utiín rendre a má-

sodik-harmadikhely en végez' _ Az
idén a uiltigkupókon is mindenhol
dobogósok lettünk, ami a becsü.
letes, jó munka eredménye. Le a
kalappal afiúk elótt, előbb-utóbb
az arany is meglesz. TőIünk mindenki urirja már az érmet, g1tőzni
uiszont nag/on-n(lgyon nehéz, de
mindennek eljön aa ideje. TaIán
éppen akkor sikerül, amikor a legjobban kell."
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VAR6A
GABR!EILA
a bronzérmes női

tőrcsapat tag]a

Tényleg csapatot

alkottunk,
Varga

Katiis

sokat segített
a buzdításával'
Tavaty néhány
Ponttat
lemaradtunk
az otimpiai
kvótárót' ez most
kis etégtétel,

ráadásut
tegyőztÜk az
oroszokat. Minden

mozdulatukat
elemeztÜk, és
vé8re Úgy átttunk
a bronzmeccshez

mindent
beleadunk, míg
őket megtörte
vatamennyire,

is, hogy

hogy nem jutottak

döntőbe. Mentátis
fö1ényben

voltunk, az
eIső asszótó[
vezettÜnk, de az
eredményje1zőt
nem is néztÜk,
hiszen ők

bárhonnan
kép'esgk

'firi*ekedtünk''

hogy miadiuk a
következő tust.
Nagyon kellett
ez az érem, ió
érzéssel tölt e[ a
pesti vébéetőtt.

