
Nevettek is, sírtak is Zágrábban
Szdsz bronzértnes, az olimpiai bajnok Szildgli a 32 kaz\tt b cstizott az Eb-n
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J ágrábban a vív -Eur pa-baj-
l-l nokságon az els két nap he-
lyezései után versenyz ink nekive-
selkedtek az éremszprzésnek, s a
kedden másodikként zárt féÍfrpar-
bajt r-csapatunk és a harmadik
helyezett n i t regytittestinket kÓ-

vetve tegnap a n i párbajt rozk
egyéni versenyében Szdsz Emese a

dobog harmadik fokára iíllhatott.
A 78 f s mez nyben a 2010-ben

egyéni vb-eztistérmes Sász már a
selejtez ben is remekelt, mind a hat
assz ját megnyerte, de Révész luli-
anna, Antal Edina és Budai Doina
is vette u' akadalyt. Szásznak a 32

k<izé jutásért nem kellett vívnia,
Révész 15-14-re verte a német
Chistmannr, Budai viszont 13-12-

re kikapott a svéd Samuelssont l,

Antal pedig ugyanennyire a brit
Lawrence-t'l. A magyar sz vetség

beszámol ja alapján mindhárom
assz hihetetlentil izgalmasan és

fordulatosan alakult' mindhárom-
szor a ,,hirtelen halál" dont tt, de

sajnos, csak egyszer ,,maradtunk
életben''. Antal hafusos hátriínyb l
j tt vissza, de a vége nem sikeriilt,
Budai Dorina néggyel vezetett, hiá-
ba. Révész ugyanakkor hat másod-
perccel avége el tt még 11-14-re
iíllt, innen egyenlített, és a hosszab-
bításban gy(ízott.

A k vetkez k<jrben Szász a

francia MaII t 15-9-re, Révész az
észt Beljajevdt |5-9-re intéae el; a

sors(olás) pedig tigy akarta, hogy a
16 kÓz tt két versenyz nk egy'rnás

ellen vÍvjon. S Sász 15-10-re nyert.

A Vasas vív n je ezután az észt
Embich ellen immár éremért, a
négy k zé jutásért 13-9-es vezetés

után rijra 15-10-re kerekedett feltil,

és szusszanhatott az esti progra-

mig. Eli}tor már csak az volt a kér-
dés, hogy milyen színií érem keliil a

nyakába. Am az olasz Quondom-
carlo elleni sszecsapáson nem volt
sokáig kérdéses. A 2009-es vb-n
csapatban világbajnok itiíliai ver-
senyz 3-3 után elh zott, és 15-8-ra

nyert. Szász Emesének az Eur pa-

bajnokságok l eddig három csa-
pateztistje volt, s ez az egyéni bronz
is szépen mutat a kollekci jában'

Szász Emese

- Egyik szemem sír, a másik ne-

vet. Nem volt még egyéni Eb-ér-
mem' és ez volt a célkit(ízésem,

rígyhogy nagyon rtil k. De csak
holnap... Aztgyanis zavar, hogy

egy olyan vív 't l kaptam ki' akinél
szerintem jobb vagyok, ráadásul a
reggeli csoportmérk zésen 4-I-re
vertem - nyrlatkoz ta Szász Emese.

Férfi kard egyéniben is számít-
hatfunk az étemte, hiszen Szil gti
Áron az olimpiai bajnoki címvéd ,

és az elmult id szakban a világku-
pa-versenyeken rendre a dobog n
végzett. A selejtez csoportjában
hat cs rtéjéb l titrit megnyert, a f -

táblán azonban er nyer ként kezd-
ve a 1 ktizé jutásért kellemetlen
meglepetésre 15-ll-re kikapott az

olaszok harmadik-negyedik szímri
vív ját |, Berrét l.,,Magamhoz
méltatlanul vívtam, és nem fudom,
minek tulajdonÍthat ez a teljesít-

mény. Már a csapatversenyen javí-
tanom kell, a világbajnokságon pe-

dig elfeledtetni ezt az egyéni Eb-t'' -
kommentiílta a t rténteket. G émesi

Csan d a 16, Ilidsz Nikol sz a 32,

Szatmdi Andrds a64koz ttbrícsri-
zott. ,,ttron az olasz er szakos, de

egysil<ri vívásával nem fudott mit
kezdeni. A felkésztilése sem sike-

rt'ilt igazán jlr, egy betegség épp uz

utols napokat hátriíltatta, látszbtt

is a formáján. Csanád hátrányos

helyzetb l nagyon értékes meccset

nyert a német Wagner e|Ien. A foly-
' tatás nem sikerii\t, de azért az sze-

replése értékesnek mondhat '' -
nyilatkozta Somlai Béla v ezet edz .

Ma an ikardoz kés a ftrfi t -

roz kcsapatversenfre kertil sor.
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