Megvillant a régi kardunk
Szildgiék ezijstérmeseklettek a n i pdrbajt rcsapatharmadikként zdrt az Eb-n
Tavaly Szilágyi Áron londoni
aranyérme sem feledtethette,

hogy az egykot világver ma-

gyar kardcsapat - az titkarikás játékok t rténete során
el sztir - lemaradt az olimpiár l. A mai egyiittes azonban
tegnap a zágrábi Eb-n visszaverekedte magát az elitbe,
eztistérmes lett, s a zár napot
n i párbajt rcsapatunk har-

madik helye tette még szebbé.
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z elba|tázott olimpiai kvalifiu.io utiín férfikardcsapatunk

az év e|ején _ immár Somlai BéIa
vezet edz irrínyításával, és generáci viíltáson átesve _ már élede-

zett, megnyerte a madridi és a
moszkvai Vilá$upát, Padovában

pedig második lett. Ám azEb-tígy
is csak a világranglista hetedik he-

szlágiÁron sobbn)

zseniálisan vfuott a csapatversenyben

mint amennyit kapou! S
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csapatérmetvilágversenyen!Minél ta17.helyenállt,deazEbel ttmár

taraz

kedtek feltil. olimpiai bajnokunk

akadt egy társa, aki még megl
hoszszabban nyilatkozom, gy
a hetedik, Eur pában pedig az otÓtotta a szekeret. A németek ellen tom egyre értékesebbnek ezt
dikvolt. ASzdszEmese,RévészJuliGáil',azel d nt ben lliász is +5-tel eredményt. De 'sokat kell dolgoz- Anna, Antal Edina és Budai Doina
zárt, amiut
hihetetlen m
nunk, hogy az olyan szituáci kat, alkotta egytittes tegnap sorrendben
'bbinak
don j tt ssze: az e\s két csortéjétmint amilyenek a dtintten el
legy zte Svájcot 45-28-ra, majd
5-2-re elveszítette, a harmadikat
dultak, j l oldjuk meg a j v
Ukrajnát 40-3l-re, ezután 37-32-re
lenben 11-0-ra nyerte
Mindezekr l Somlai Béla sz
kikapott a világbajnok romiínokt l,
Á dcint ben az olaszok már
- Sajnos, a d nt legfontosabb a bronzmeccsen viszont rijra nyert,
fognak a mieinken, a talján gárda szituáci iban a zsíLti rendre bele- 28-25-re az olaszok ellen, így a do45-40-es gy ze|emmel viszi el
nyrilt a mérk zésbe. Ráadásul bog harmadikfokáraléphetett.
_ Szeretttik volna, ha mindaranyat. Szilágyi megint zseniiílis, ugyanez t rtént a padovai
+9-et yív, a londoni egyéni d<int kupán, szintén az olaszok elleni annyian éremmel tériink haza a
visszavág ján 8-3-ra iskolázza
dtint ben. Ésugyanaz az
csapatb l, mivel ez nekem egyéniocchiuzzit, de most egyedÍil van,
ítélta terhiinke itt is, ott is...
ben már sikertilt. 2007 ta nem
így nem nyerhettink. Csapatunk- t l ftiggetlentil azt nem bírja el
nyerttink csapatban érmet világnak jelen helyzetben azonban
csapat, hogy egyedul Szilágyi versenyen' rigyhogy vártuk már izt
Eb-eztist is nagyon nagy
Áron teljesítsen tinma gához mér. az ergdményt - nyilatkozta a napot
A dtint utrín Szilágyi Áron
teniskimagasl an.Ezze|egyittaz +l9-es mutat val befejez Siász
ktivetkez képpen vélekedett a
eztistéremért le a kalappal a társa- Emese, aki szerdán egyéniben is a
gyarYív szrivetséghonlapjrín: ság el
harrnadikhelyen zártZágrábban.

még szerdán'az egyéniben a 32 ktjz tt kiesett, de'így legalább a benne
maradt triltet most robbanhatott:
az errrlített hrírom taliíIkoz n egytittesen huszonhéttel tcibb tust adott,

éreztem, hogy
Az olimpiár l ugyancsak
Ezel<hezvegytik hoziá,hogy az
ttink ezen a fordulatokban gazdag radt n i párbajt rcsapatunk
férfipárbajt r-csapatunk
mérk zésen. Azt viszont ne
mélyebbg dÓrb lkezdtemegaka_ eztist-, n i t rcsapafunk bronzérstik el, hogy a 2009-es antalyai
paszkodást Kovtics lv n vezet
mes lett; nem rossz a fe|vezetés az
bronzunk ta nem szerzett a
edz vel, az év elején a világranglis- augusztusi budapesti vb-re.

lyér l kezdhette, és Eur páb
oroszok, az olaszok,

a

l

az

románok és a

németek is megel zték A Szilagti
Áron, Gémesi Csandd, Ilidsz Nikoldsz, GdIl Csabanégyesfogat a nyolc
kcizé jutásért 45-34-re verte a spa-

ill

nyolokat, ami
volt, majd sszej tt a bravur a németek ellen is, a
csapat ez ttal sziíkebben, 45-42-re
nyert. Úgy, hogy 25-I5-re az ellenfél vezetett! A világranglistán tizedik ukrínok ektjzben megtették azt
a szívességet, hogy kiverték ar.an1-

sorban második oroszokat, így a
dtint be jutásért Magyarország_

Ukajna tisszecsapás

ktivetkezett,
amelyben Szilágyiék 45_37 -re kere-

-

meg!

forben.
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