Kétszer egy lépésre a dobogótól
Rédli Andrds
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Knapek Edina 8. lett a zdgrdbi vív -Eur pa-bajnoksdgon
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7f iel tt tegnap megkezd dtek
voltak a csatároz;ások a páston a zágrábi vív -Eb-n, szomba_

lvl

ton me$artották az

eur pai sz vet-

ség tisztujít kongresszusát, s ezen

a kétszeres olimpiai

ezÍistérmes,

2007-ben egyéniben vb-I. Kulcsdr

Kisztilint beválasztották a szeryezet legfontosább testtiletébe, a vég-

rehajt bizottságba.
A 2008-as pekingi tkarikás játékokon csapatban vele egpitt

Boczk Gdbornak
ugyanakkor már a megérkezése is
viszontagságos volt a horvát ffivá_
eztistérmes

rosba; a magyar sz vetség tájékoztatása szerint fényképezé3ktizben

szenvedett kisebb sértilést(!): a
csapatot sziíllítbusz lépcs jén kereste az ideális beiíllítást, amikor a

sof r a fejére nyitotta az ajt

t.

. .

Tegnap az egyéni versenyben
még nagyobb bosszriság érte hétszeres Eur pa-bajnokunkat. A 32
kozé jutásért rigy kapott ki |5-I2-re
az orosz Anyokint l, hogy a g r g
kardzsiíri (!) kétszer is rendkívtil
fontos szituáci ban semmisítette
meg a taliílatát, egybehangz vélemények alapjrín jogtalanul. Boczk
mérgébendélolasz b(inoz szewezetet, korrupt kelet.eur pai asztaltársaságot emlegetett, majd valamivel higgadtabban és nkitikusan így kommentiílt: ,,Nem elég,
hogy rosszul megy a vívás, még j n
egy gorog, aki nem látott párbajt rt, és beszél tisszevissza. 13_1lnél szabiílyos tust vett el t lem, ta_
lán akkor sikertiltvolna a fordítás.''
Szényi Péter ugyancsak a 64 kozatt, Imre
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éza a nyolcaddtint ben

csrízott, Rédli Andrds viszont elverekedte magát a legjobb nyolcba.
Á 16 k ztitt acímvédorosz Sukov
ellen csak egyszer volt nála az

re is vezetett, de 9-8-ra kikapott, és
a 6. helyen kritritt
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rben MohamedAidaa32
ktizott szríllt ki a versenyb l,Y arga
G abielldn ak és V arga Kat alinn ak a
jelentette a végiíllonyolcadd
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teljesített a legjobban a 8. helyével.
négy k<izé jutásétt az orosz
IakovlevaLegy zése sem tiínt lehe-

A

tetlennek, csak éppen az oroszok
t rkapitánya olasz, avideozsííriben
pedig honfitársa tilt, és meg is volt
ktizritttik az ,, sszhang''. Két boszszant ktlzjátek kiz kkentette
Knapeket, aki csak azassz végére
RédliAndrás

el ny, de a legjobbkor, 15-14-re
nyert. Ezutiín immár éremérta csa-

patban olimpiai és tszcir s világbajnok francia Robeii kovetkezett.
Ezrittal nem a kezdéssel volt baj,
hanem a végjátékkal, és ez a roszszabb variáci . Rédli 3-0-ra és 5-1-

taliílt magára, ám tul kés n, 1 5-9-re
kikapott' ,,Talán, ha hamarabb lehiggadok, akkor meg lehetett volna
az érem, de a nyolcadik helpek is

rtil k" - nyilatkona.
Az els nápon tehát kétszer is

egy lépésrevoltunk a dobog t l,
amitazértminél el bb meg kellene
másznunk.

