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csapat. Nyolcaddiirtő: Magyaror-
vá8(AntalEdina,Rá€szfullanna
Budai Dorina, Saív Errrese)-Sváic '

45:38. Ne8y€ddönÚl Magyaror-

Ei8-Ukmina 45:40' Bődfu tft
Kína-Ma8larorszag 2q28. A 3.

helyeÍt M€yarcnzág-EEysijlt
Altamok 45:33' Diirrtő: Románh-Kí-
nal9l8' '

Bronzokkal, boldogan
Az oLlMPlA! BAJN0K Kínátot is csak egy tussal
kapott ki női párbajtőr-válogatottunk Katarban
Két bronzéremmel jön haza
Katarból női párbajtőr-vií]o-
gatottunk, éppúgy' mint a leg-
utóbbi Európa-bajnokságról,
csakhogy Dohában világkupa
volt, az olimpiai bajnok Kíná-
va| és az EgyesüIt ellamokkal
a mezőnyben. A magyar válo-
gatott _ az egyéniben bronzér-
mes Révész luliannáva], iIlewe
a nyolcaddöntősökkel, Szász
Emesével, Budai Dorinával és
Antal Edinával soraiban - az
ázsiai és az amerikai csapattal
is megmérkőzött, de ehhez az
kellett, hogy bejusson a négy
kozé.

Ezen a szép vasárnapon
előbb két eurÓpai csapat várt a
mieinkre.

,J sutijciak az egyéni gtőztes-
sel, Tiffany Geroudet-ual álltak
fel, és tizennyolc tizenhóromra
uezettek. Ekkor melegedtek be a
ltinyok, és fordítoxak_ mondta
Kovács lvén vezetőedző, _ Az
ukránok az egyéni olímpiai baj-
nok Jana Semjakindt is beuetet-

ték, de uégig uezettünk, ígaz,
egszer feljöttek harmincöt har-
mincnégyre. Jó meccs uolt."

Némileg hason]ó mérkőzést
hozott a kínaiak e|leni is' az
utolsó pár előtt még a magya-
rok rílltak jobban, végül mini-
mális különbséggel kikaptak.
Az amerikaiaknak viszont nem
adtak esélyt.

,Jzt a frónya egy tust a kínai-
ak ellen sajnólom, de boldag ua-

gyok, hogt két éremmel jöuünk
haza. Kiegyensúlyozott uíuást
mutattak be a lányok" _ mond-
ta Kovács lvín. A döntőben
Kína még inkább találatszegény
meccset űvott, de ezúttal egy
tussal kikapott Romániától.

Férfi tőrcsapatunk a párizsi
világkupán vett részt, legjobb-
ja, Szabados Gábor nélkül. Az
egyéni olimpiai ezüstérmes
Alaeldin Abuelkasszem csapa-
tával, Egyiptommal mérkőzött
a L6 közé jutásért Dósa Dáni-
el, Németh András, Szabados
IGistóf és Széki Bence, az utolsó
asszót Németh András négy tus"

előnyről kezdte, de Abuelkasz-
szem fordítani tudott' s 45:43-
raEgyiptomnyert. A.A,

Révész Julianna egyéniben és aapatbrn
is brcnzérmes lett lÍataÉan


