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ILYESMIRE SEM AKADT mÉg pÉmAl két vidéki csapat vívta a dontot ferfi
párbajtorben, amelynek kÜzdelmei után Tapolcára kerÜ[t az aranyérem
A]dayAttila

)) Nemzeti

Sportcsarnok

TJj fejezetet nyitott a magyaÍ
vívás tor1énetében a csapatver_
senyek utols d nt je, hiszen
el szor avattak vidéki bajnokot
férfi prárbajt rben. És ezt miír a
dont mérk zés ktjzben tudni
lehetett, hiszen a pécsiek és a tapoIcai Balaton tagju wvtak ádáa
kiizdelmet elscí aran1rrkért.
Rédli András hiárom tus hátrán1t dolgozott le a meccs dere_
kan T th Gergely ellen, majd f l
riin át meg sem lehetett tippel-

ni, ki nyer majd. Ekkor Hutczvikkel Márk és az év egyik felfedezettje, Berta Diániel kiizdelme

majdnem eld nt tte a csatát.
,,Mindketten tudtuk, hogt az
utok elcittiassz nmim lik,mert
fontos, hogt ki szerez elrinyt társának az utok párra. Dani meg
akart lepni az eleién, de az ektj

pillanatt l figtehem" - mondta
Hanczvikkel Miárk aki három tus
e|, nyÍ szer zetta Balatonnak.

Peterdi András viszont kett t
ledolgozott bel le, t bbsziir is a
pástjobb háts sarkába kényszerítve Rédli Andrást. Rédli átállt a
pást bal szélére,de ez még kevés
volt, a gy zelem akkor érett be a
Balatorrnak, amikor hátrálás helyett kozépen vívott'

egyiittes harcának végéna Vasa_
sos Szász Emese három tus hát_
rrányb l fordított a BVSC_s T th
Hajnalka ellen, akit az egyéru
finiá]ébarr hosszabbításban vert
meg.
,,Miuel hátrányban uoltam,

bátrabban uíutam Hajni ellen,

mint ae ekiz napon. A kinyok

minx is nag/on ambicionáItam,
hogt aranyat nyerjiink a taualyi eziist után" _ mondta Szász

,,Nagyon b szke uagok a fikra, mindenki kitett magiÉrt Emese.
a csapatb l azok után, hogt az
A viírt Budapest_vidék rangegyéni gyengébben siker lt. A ad t hozta a férfi kardcsapatPécs elintézte az eltjdijntrjben a
d nt . Szatrnári András és Ra-

nagt riu lis Honuédot, de így is

nag/on nehéz uolt a dtjntrj. Ttjrténelmet írtunk!" - mondta a
vidék els bajnoki címérl Rédli
András' aki <iromében magasba

emelte a tapolcai vívás ,,édesKingáq
i prárbajt rben két f városi

any1át", Borosné Eitner

N

els perct l kezdve
láwiinyos 'tusokat adott a g dcill ieknek, mire Szilágyi Áron

vasz Etele az

is megemberelte magát, igy váf lénnyel sikerii]t a Vasas

,ratlan

címvédése.
,"A'z

egéniben g rcs sen uíu-

tam, fudtam, hogt

SziltigiÁron

és Iliasz Nikoltisz táuollétében
illene bejutnom a legjobb nég-

!:

be _ mondta Szatmiíri An&ás.
- Nik ual er sebbek lett nk uol-

na a csapatban, de éppen azért
k zd tt nkjobban,mertrudtuk,
hogy

p tolni kell."

Rédli AndÉs(balnl riime

éilhet el sziil nyefi vidékl6apat a ba|nokságon
'
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