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az aranyat pedlq a Íéúi-párbajtőr(5apatunk

BoczkÓ Gábar,

lnre

Géza, Rédli András, Szényi Péter

osszeá] itásban elIentm0ndáSt nem tűrően szá|]ította'

A négy muskétás sorrendben az ausztrá]okat 45-3]-re,

legyen három érmünk" és közte egy
arany! Az augusztusi' hazai rendezé'
sii vívó-világbajnokság előtt ez volt a
kívánsá9unk, ami hajszálpontosan
teljesült" férfi-pánbajtőresapatunk a
doboEó tetejéről tekintett le. Ám
amiatt mé9 nnindig kiráz a hideg ve-

rítékbennünket, hogy Íérfikardcsa'
patunk a négy közé jutásért 44-40-es
vezetésről 45-44-re kikapott a
románoktóI.'.

kon vlszont tÚ épett az 2004 ben és 2008-ban Ötkarikás

bajnok ,4ubdn LlnlardóvalÍelá ló venezuelaiakat 43-

mánok e]|eni végjátékban Szi ágyl 39-40-rő 44 40 re

39-re, a 1enqyeleket 45-4]-re, majd a dÓntőben

l/in

ránokat 42'3B-ra lépte 1e' N4égpedig Úgy, hogy

forditott' (sakhogy ezután az e]ieníétő] bizonyos

Badea egynás Után Öt tust adott' igy keleti szomszéda-

az uk-

a csapat,,vezérbikája'', az eqyéniben öt0dlkként Zárt

ink mentek tovább' A dÖntő pilIanatban lebIokkolt sze-

BoczkÓ a lengyelek elIen meqsér[1|t, és a döntőben

qény Szl1á9yit még5ern ]ehetett kárhoztatni, hiszen ezen

jós combbal lépett pástra. l\4agyaronzág 200] után

az osszecsapáson

kilenccel tobb tust adott' mint ameny-

nyit kapott'

V0 t. , ' ]ó] Vivtam, minden adva

''Rémá]om
volt, hogy megnyer]ern a dontő asszÓt, Badea azonban

fá-

nyert Újra viláqbaj noksáqot férfi'párbajtőrcsapatban,
és 2007 után Jett Újra vb-aranyunkI A né9yes fogat
doyenje, a harmincnyolc éves lmre Géza taqja vo1t a ti

szép tusokat adott, én pedlq tanácÍalanná váltam''

zenkét évvel ezelőtt Nlmes ben csÚcsra jut0tt egyÜt

bokte ki olimpiai bajnokunk.

tesnek is. ,,A legutóbbi,

A mieink végÜl csak a hetedik he yet szerezték meg,

em akarok tÚ ozni, úgyhogy csak annyik

fél ezren tom-

mondok, minden ldók egyik legjobban meg

de az uto]sÓ, győztes összecsapásukon

rendezett viláqbajnoksáqa volt a budapesti

boJtak a 5ymában, és a kisterem pástja k0rül zsÚfolÓdó

szogezte le loan Pop, a Nemzetkozi VívószÖ-

a kazahokat ugyancsak 45-31-re, az egyéni olimpiai

aranyérmes franciákon, majd a négy közé jutásért a ro'

magyar szurkolÓtábor

is

percekig i1nnepe|te vastapssa a

1

991'es budapesti viláqbaj

nokságon szurkolóként voItam kint, azóta az álmaim
kÖZott szerepelt, hogy egy hazai rendezésű

]ek"

_

vb n nyer'

áru1ta e1.

Hat éve 5zentpéterváron férfi kardcsapatunkat,

vetséq (F1E) technikai iqazgatója, és a Syma csarnokban

szomorÚ flÚkat. Konnyekig meqható pillantok V0 tak. AZt

Va amint lérfipárba1tőr egyéniben Kulcsár Krlsztiánt

tény1eq Óramű pontossáqga1 porgÓtt le a program' mln-

persze nehéz ett VO]na letagadni' hoqy a végeredmény

den a helyén volt' Az esztendő egyik egrangosabb hazai

nagy csa ódás nekÚnk' ,,Rosszu] hangzik a hetedik hely'

koronázták meq, s bizony ]tt V0lt már az ideje, hogy
a vi|ágbajnokságon Újra szó jon a maqyar Hlmnusz'

vi1áqvesenyére az idén a birkózó vb t is ml rendeztÜk,
erről mellékletÚnkben szintén megem|ékezÜnk a nyo1c
nap alatt összesen tÖbb mint húszezer néző látogatott k]'

amii hataIma5 sIkernek

kelL

elkönyveInÜnk'

Ha reggel va akl ezt mondja nekem, akkoríe sern kelek"

( 6 cg'lebbe^ 1e9 )L(d{'

_

románok elleni bakit is megbocsáthatjuk'

]egyelte meg fanyar humorral 5onlal Bélavetetőedú
A női párbajtórözők eqyéni versenyében Szász
Á,lrese bronzérmes lett ez már sokka] jobban hanq
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Fóbik Tibor

Ehhez persze ke]]ett a jól felépitett reklámkampány,
Szllágyi Áronnk)heqyezve, aki

20]2

ben

a ondoni

0l]Ínpián fantasztikus vívással nyerte rneg a számunkra
1egtradicronálisabb fegyvernemben, a kardban az egyéni
aranyérmet' A sors fintora, hogy a Vasas venenyzőjének
itthon nem egészen Úqy a]aku|tak az események, aho
qydn eltervezte' Eqyénlben ő szerezte az első érmÚnket,
ami most ,,csak" bronz lett, a döntőbe

jutásért egyetlen

tLrssal kapott kl attó| az orost Nylkola1 Kovaljevtől, akit

Londonban könnyedén vert. Ám azt is meg

ke11 sr1veqe1

nÜnk, hogy dobogóra állhaton' Tudnii]]]k a mezőny úqy

érkezett a vb-re' hogy London óta nyolc Vi1ágkLrpa-állo
máson p Ltsz az EurÓpa bajnoksáqon vo|tunk tÚl, és

'i-0'g)

k e(.

-pnyl

n

o'-ma' La'00

o -vp .p.

qve.

a

bronz m1ndenképpen vá ]alhatÓ volt'
KardcsapatLrnktÓl

csak remélhettllk az érmet' dacá

ra annak, hoqy jÚniusban a záqrábi Eb n harmadikként

zárt. 1gazából méq nem hevertÚk ki, hoqy az egytittes az
olimpiára nem tudta kva iÍikálni magát A hazai pásto

illagvar
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