
mÁnroil ANNA l B évesen etőszÖr jutott a tegjobb
nyolc kÖzé - ahol otimpiai bajnoktÓt kapott ki

ne, de bíztam benne, hogt a g/orsa-
ságonz és a fizikai erőnlétem segíte-
ni fog, hiszell tizenöt éuuel jIatalabb
uagyok. Nyolc hétre,uezetett, de több
tus! nem adott."

Ezután egy olimpiai bajnok lányá,
a német színekben indulÓ Bujdosó
A]exandra következett, és egy végig
szoros meccs:. ,,Kicsit hulldmzott a
uíuásom, az elején még uezetett, de
qztán óssze tudtam szedni magam,
és odafigteltem. Tiszttiban uoltam
uele, rnit kell csiruilni, de nem örü-
lök, hogy ilyen sok tust adott ne-
kem."

Ekkor olyan ellenféllel került
szembe, aki olimpiai bajnok, sőt
világbajnok és egyéni Európa-baj-
nok. A tavalyi győztes'ukrán olga
Harlannal 10:9-ig tartotta a lépést a
BSE vívója: ,,o számított a nagt fa-
uoritnak, azt tűztem ki magam elé,
hogt amít tudok, szóz szdzalékig
megtlalÓsítsam. Jól éreztem ma4am
a páston, jó tusokat adtam, és jókat
is kaptam. Magasra tettem a lécet
ezen az Eb-n, és reméIem,
dtugrommajd."

ArdayAttila u

A magyar Eb-küldöttség legfiata-
labb tagjaként előbb lerohanta a
veterán olaszt, aztáL. nagy harc-
ban leküzdötte Németországban
élő honfitársnőjét' majd méltó el-
lenfele volt a címvédő ukránnak.
Márton Anna így - tizennyolc éve-
sen - Ietette a vívók érettségijét,
a sportág szóhasználatával élve

',döntős" lett, vagyis nyolc kcizé
került.

,,Boldog uagyok, ez uolt a célom,
hiszen felnőttek között még nem
uoltam negyeddöntős. Úgy meg plá-
ne elégedett uagtok, hogt ezt jÓ uí-
utissal sikerült elérnem" _ moddta a
juniorok között is fiatalnak számítő
hölgy.

Mit jelent a jó vívás? Először is
erős kezdést a selejtezőben, amely-
nek köszönhetően ötödikként
emelték ki a főtáblán' így további
utat vághatott magiínak. A főtábla
első körében az o|asz Ilaria Biancót
szoros állásból egyszer csak nagyon
megverte: ,,Még sosem uíutam elle-
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Márton Anna és a női

kardválogatott edzője

Panka egész nap
céltudatosan
vívott, bár
Buidosó
Alexandra ellen
kapkodott. Bianco
ellen zsinórban
nyo[c tust adott
a végén, maid
a hercegnő
a kirátynővet
kerÜ[t szembe,
hiszen Harlan
az uralkodó
Európában. A
kirátynő kapott is

egy kis segítséget,
de ez rendben van.
A többiek közÜt

Varga Dóra tette
a dolgát, az nem
jelent semmit,
hogy görög
vívótól kapott ki,

hiszen tényleg
erős ellenfe[e
vott, később
az aranyért
vívhatott. Várhelyi
Anna veresége
kicsit meglepett,
Benkó Réka pedig

a tizenhatban
l4J2-es vezetésrőt
esett ki, egy
pici ióindutattat
őgyőzött
volna a végén.
Összességében
etégedett
vagyok,.hiszen
idén egyéniben
még nem volt
magyar a legjobb
tizenhat között
a nemzetközi
versenyeken.


