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[sapatban, KataÍban
BETEGSÉGuTÁil CSak a Vasárnapot váttatja Szitágyi Áron,
Boczko Gábor vátta pedig januárra gyogyut meg
rözőnk, Boczkó Gábor' akinélkiiLl
a Honvéd nyilvánvalóan sebezhetőbb. - Több uersenyt lemondtam, hogt janwir közepén a ka-

ArdayAttila)t

Hiírom napon át tömény'prog-

ramot kíná az új lebonyolítású
hazu wvi országos bajnokság.
A pénteki selejtezőkön hatalmas forgatag lepi el a Gerevich

nrt Grand Prix-n elindulhassak,
hiszen ott címuédő uagok,

Aladár Nemzeti Sportcsamokot

_ a férfi kardvívók az első napra

az

UTE-úvócsamokot

meg.

A

kapjá{<

szombati 32-es tábla,

majd délutrán öttől a döntők sora
talán a lelátót is benépesíti, ezt az
esemériyt nevezték ki ugyanis a
magyaÍ vívás napjána( amelyen
a finálék között a világversenyek
érmeseit köszöntik. A vasárnap a
csapatversenyeké, ez miír nekÍiLrrk

is ttil tömény, hiszen a Nemzeti Sportcsarnok nagytermében

délutrán háromtól egyszerre kétkét finálét tartanak a két oldalon;
nagykrír, hogynem lehet mindet
végtrgtézni' hiszen ezek szok-

jelenteni a hazat bajnokág
csúcseseményeit.Vasiárnap este
fél hatkor például a két legláwátiák

nyosabb szám' a féri kard és a fér-

fi párbajtőr köztil kell váasztani,
és még izgalmasabb lehet mind-

SdlátylÁronnÚltszerdrótanemedzett,
de scgíteni alal a sapatnak

kettő, hiszen a cÍmvédőnélitt is,
ott is lesz nagy hiányzó.
,,Öt hete ráestem a uállamra, a
szalagok ekzakadtak, szer encsére

Balogh Péter doktor még aznap
este fogalni rudox, és rögzítette.
Hétfrin uették ki beltjle a drótokat,
de meg mozgatni sem tudom,

az izmok ekoruadtak,

minden
mozdulat fáj még. Most kezlem
a gógrtornút, sok munkóual
meg kell erősítenem a karomat
_ mondta világbajnok párbajtő-

és

meg kell uédenem a uikÍgranglistapontjaimat. Katarra fel kell
gtógtulnom és fel b fogok."
A Vasas kardcsapatát három
éve megszorongatta, két éve legyőzte acödöllő. Tavaly a piroskékek ússzaszereztéka címet, de
most láboperációja miatt hiányozri fog lliász Nikolász' Szi]ágyi Aron pedig épphogy meggyó-

gyult egyhétnyi betegség utiín.
,,Múlt hét szerdn óta nem tudtam edzeni, egÉniben ezért nem
indulok, de uasdrnap segíteni
aknrok a csapatnak. Kíudncsi uagok én is, mire leszek képes, nem

uagtok bombaformiban. Smt-

mári Andrdsnak ub zont j ól megt,
uárhatlan Rauasz Etele és Gaba
Bence ís víu majd, úgthog nem
uagtunk grcngék, nyerhetünk is'
Persze nem ideális a helyzet"
mondta náthás hangon olimpiai
bajnokunk, Szilágyi Aron.
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