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ArdayAttilat

Az ídei Meszéna Miklós-em-
Iékverseny,rádöbbentette az
embert, mennyire hirányoztak
az elmtrlt években a hasonló
rendezvények. Idén ugyanis né-
met, orosz, fehérorosz, osztriák,
török, venezuelai versenyzők,
felnőtt- és utánpótlás-Viá]ogatot-
tak is részt vettek a Versenyen'
kardvívóink így végre nemcsak
egymást vagdostiík a hazai válo-
gatón: heruenen indu]tak.

,,A főuárosi önkormdnyzatnál
megpólyázott pénzből tudtunk
nemzetközi uersenyt rendezni"
_ mondta LászIó Dezső, a buda-
pesti szövetség főtitkára. .

A legidősebb nevező újfent az
54 éves Csongrádi László volt,
Szöul olimpiai bajnoka' az oszt-
riikok trénere. A fiatalságot töb-
bek között az oroszok képvisel-

A mieink viszont jobbak vol-
tak, és végletekig kiélezett asszó-
kat víltak. Az isú Szatmári And-
rás Szeretett volna visszavágrri
a már kevés edzést vállaló Nagy
Zsoltrrak a bazal. bajnokságban
elszenvedett vereségéért:.,,Mór
keuesen uíunak úgL mint Zsolt,
hiszen lassúbb és taktikusabb a
mezónynél."

Szatmári 14:IO-re vezetett
miír, de talán kibillent lelki nyu-
galmából' és ugyanúgy kikapott
15: 14-re, mint a bajnokságban'

,,Nagton szeretem Zsoltban,
hogt kritikus helyzetekben az
eszet használja, jól megmozgatja
az ellenfelet" - mondta idősebb
Nagy Zsolt, a fogorvoscsalád
feje, akinek az öröme nem lehe-
tett felhőt]en, hiszen másik fiát,
Nagy Prált 14:10-ről látta veszíte-
ní egy orosszal szemben.

,,Négt tus előnynél legfeljebb
eg/szer szabad izikÓt willalni.
Külijnben biztosra keII menni'
Ietómadni az ellenfelet: Az egyik
bej ön" * tette l'Iozzá edzőként is.

A fiatalabb Nagy Zsolt azon
melegében Szilágyi Áronnal ke-
riilt szembe a negyeddöntőben,
és itt mar nem volt orvosság. Szi-
lágyí végtil az egész viadalt biztos
kézzeInyerte meg, Decsi Tamás
és a Gémesi-k]rán tagjai' Csanád
és Bence előtt.

A nők versenyén Miírton An-
nát nem lehetett megiíllítani.
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a nemzetkÖziváLogatón
ték ,,oket nem is ismerem még

- mondta London olimpiai baj-
noka, Szilágyi Aron. -Azlátszik,
hog nyugodtak, türelmesek. Ez-
zel szemben belénk azt neuelték,
hogr amikor lehet, menni kell
előre és udgni, ez persze nem baj,
c sak il,ónként kapko dunk. "

Szilágyi Aron edzője, Somlai
Béla szokása szerint kimaradt a
lenti tömegjelenetből, és a kar-
zatról figyelt, úgy is mint a férfi-
viálo gatott vez etőedzője.

,,A tanítudnyaim ígt hdtrdny-
ban uannak, ft1ert nem uagtok
nlellettük, innen uiszont min-
denkit látok, azt is, hogt mit csi-
ruil az akciók között _ mondta.

- Régebben a B-kategórias uerse-
nyek uoltak ehhez hasonlóak, a
j uniorb óI kinöu cj u er s eny zőknek
ugnnis óriási szakadékot kell
átugraniuk, hogy a felnőtnilág'
kupdkon is sikeresek legtenek. A
magyarok féIue utaznak a soro-
zat uersenyeire, hogt rni lesz, ha
az első körben kiesnek, mít szól-
nak mgjd itthon. Eazel szenben
mondjuk az orosz fiatalolion
kitszik, eI sem tudják képzelni,
hogl ne ők nyerjenek. A rutinta-
lanabb magyarok szdmóla ezért
is .fontosak az ilyen megmére-
tések, itt tudnak önbizalmat
gújteni. KüIft)ldiekkel azért is
jó uíuni, mert mds táuolsógot
uálasztanak, mdshogt tartjók a
kezüket."


