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A ncgyeddöntőbe iutó Rédli Ándrás Úgy ézi, nem szidhat senkit' iÍarágos Yolt a JóiJten
FoTÓ: N.4Tl

ArdayAttila u

A zágrábi Európa-bajnokság első
napiától az eIső magyar érem
megszületését vártuk, és két ver-
senyzőnk oda is ért az éremszer'
zés kapiujába. Csak egyetlen asszó
hiányzott, hogy belépjenek rajta.
Sőt, a párbajtőröző RédIi András-
nak egyetlen tus kellett volna a ne-
gyeddöntő hosszabbításában, tá-
adásul az egyik legnagyobb nevet,
az olimpiai bajnok francia Ulrich
Robeirit ejthette volna ki. És ekkor
már volt egy nagy skalpja.

,,Robeiri uíuása fekszik nekem,
az idén egyéniben és csapatban is
meguertem már, de tanult ezekbtjl_
mondta a Balaton 29 éves verseny-
ző1e. _ Hullámzó asszÓ uolt, az elején
uezettem, aztán uáltott és fordított,
ígyt uégül nekem kellett feljönnöm."

A nap legjobb magyarjának még
kicsit csalódott volt a hangja este-
felé, amikor a vacsoriíhoz indult, de
egyre élénkebb lett, ahogy aZ ese'
ményekről és a formájáról beszélt.

,,Igaz, hogy hosszabbítósban, eqy
tussal kaptam ki, de nem szidha-
tom a Jóistent, híszen előtte egy tus,-

dó Szuhouot, úgyhogy jól uan ez ígt
_ mondta Rédli András, aki először
2009-ben vívott ki stabil helyet
magának a párbajtőrcsapatunk-
ban, és rögtön Európa-bajnok lett
vele. _ orüIök, hogy eddigi ídei tel-'
jesítményemme! és a mosÍani nyoIc
közé kerüiéssel bizonyítottam, hogy
helyem uan itt, már senkí sem bol-
dog, ha uelem keriil szembe."

Női tőrben a 201l-es bronzér-
mes Knapek Edina elsőre nagy ve-
télytársat kapott, a francia Corinne
Maitrejeant, akiről több rossz em-
lékünk van, az olimpiai kvótáról
részben miatta maradt le tavaly
csapatunk. Knapek bévallása sze-
rint reggel aláírta volna a negyed-
döntőbe kerülést, már csak azért
is, mert Maitrejeant még sosem
győzte le. Most azonban imponá-
1ó űvással ő jutott tovább. A nyolc
közé jutásért a vártnál konnyebb
ellenféljutott neki, és gyorsan át is
lépett rajta, majd máris az éreméft
űVhatott _ és jóI is vívott. Két vita-
tott, magyar szemmel nézve elvett
tus azonban kibillentette a lelki
nyugalmából, amelyet reményei
szerint a csapatszereplés visszaad
mairl

EURÓPA-BAJN0xsÁo, zÁcnÁg
Férli párbaitőr. Egyéni. A 32
közé iutásért: Rédli András_Mi-
chal Adamek (lengyel) 14:11. lmre
Géza-Cipar (szlovák) 1 5:1 2, Anyohin
(órósz}_Boczkó Gábor 1 5:1 2, PiaseckÍ
(norvég)-$zényi Péter'l5:8. A 16

. l küzé.iülás,értl :lm ie"slaszyct,{íráío,ia}.,,,
1 5:13, Rédli-ldo'Herpe'(izraeli) 1 4:1 2.
Nyolcaddönt'o': Rédli-S-4ultov (orosz) ' 

.

1 5:1 4, Jerent (Írancia):lmre'l 5:1 1'
Negyeddiinlő: Robeiri (f rancia)-Bédli
András 9:8. Dóntíí: Fiedler (német)-
Jerent 1 5:5. Eutópa-bainok: Jör0

.i.fiéÉ!Ér {.Némeioisiág};,E',Danlel,,,,,,,,
,,,J.e,ie.nt 1iFránciaÓi.srági;:3,;:Kr,tyszioÍ,'.,,,

Mikolajczak (Lengyelország) és Ulrich
Robeiri (Fránciaország), ...7. Bédli
András. .'.14. lmre Géza' ...35. Szényl
Péter, ...38. BoczkÓ Gábor
Női tői. Egyéni. A 16 közé iutásétt:
Knapek Edina-Maitrejean (Írancia)
1 5: l 2. Varga Katalin-Lyczbinska
(lengyel) 1 5: 14. Varga Gabriella-Woit-
kowiak (lengyel) 15:1 3, Korobeinyi-

l . t$va {oro$zi;Molh:ámed Aida .tl5':?':': 
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Nyolcáddöntő: Knapek-Moszkovszka
(ukrán) 1 5:10. Errigo (olasz)-Varga
Katalin i5:2, Erba (olasz)-Varga Gab-
riella'l 5:12. NeqyeddöntíÍ: Jakovleva
(orosz)-Knapek 15:9. Dönlő: Di Fran-
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Di Francisca (0laszország), 2. Diana

' Jakovleva (0roszország), 3. Carolin
Golubytskyi (Németország) és Ysaora
Thibus (Franciaország),'..8. Knapek
Edina, ..,13. Varga Katalin. 14. Varga
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kétszeres olimpiai

ezÜsiérmes
párbajtőroző

Nehezen
tervezhető az

egyéni verseny,

de ennél jobb

szerep[ésre
számítottam a

vezetőséggeI
egyÜtt -

fontosabb viszont,
hogy a budapesti

vitágbajnokság
sikerÜtjön iót' Bár
a vÍvás mezőnye
totódik kelet és
Amerika felé is,

a hatvan-hetven
százalék még

európai, és e[is
indulaz Eb-n,

így szakmaitag
nagyon kemény
a verseny. Noha

nincs olyan
meghatározó
egyéniségÜk'

mint korábban,
férfi párbaitőrben

továbbra is

uralkodnak
a franciák,

hiszen csapatuk
ugyanolyan

erős maradt,
és magasan

a legnagyobb
esélyes. A

csapatverseny
azért számunkra

is iobban
tervezhető.


