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Pástaplázá

RANGo5 t{EMzETxözl Ve rse nye
ad otthont az idén Budapest
Két rangos nemzetközi női üada]t is tendez februiír első és
második hétvégéjéna 2o20-ig
bsszesen 9.6 milliáÍd, 20L4 első
felében majd' egymilliiírd forint
allami támogatásban részesiiLlő
Magyar Vívószövetség. Februfu l-jén és 2-én a női pétrbajtőr
egyéni Westxnd Grand Prix Sá-

kovics Iózsef-emlékversen1,rrek,
egy hétre rá pedig a WestEnd

női tőr egyéni és csapat világkupa-versenynek lesz hazigazdája
Budapest. A centenáriumát idén

iimeplő szövetség az

események rangjiáhozméItó öt]ettel á]l
elő a két versenyen, a döntőket
ugyanis a WestEnd bevásiárló-

központ közepén, a Millerrnium
udvarban tartják (a finiílékat
megeIőző asszókat az Angyalföldi Spo'rtközpontban rendezik).

Ú g gondoltuk, legten u alami
új a uersenyek s zeru e als ében _ indokolta a lépéstCsampa Zsolt,
,,

kn e k

a szövetség elnöke. _ A taualy

auguszttlsi

uilagbajnokságon
láthattuk, milyen sokan eljöttek

a

Swa-csarnokba, ezért most az

a célunk, hogt a uíutist uigük a
szurkolókhoz."
ott' ahol sziirke hétköznapokon szökőkút csobog, karácsonyi

időszakban pedig karácsoq,fa

köve&ező napokban vívópást tölti be a teret. Aszervez,ők
felállítanak egy 200 fős tribünt
is, illetve az érdeklődők az első
emeletről is tökéletes rélátást
iáll, a

kaphatnak

a mérkőzéselae. A

marad a pást
is
me gtekinthetrr ek az arr a jár ók.
A női párbajtőr GP-re a világranglista első 3 2 hLely ezetge köztil'
28 nevezett, a londoni olimpia
ulcrín bajnoka, Iana Semjakina,
a budapesti vébétmegnyerő
észt Ju]ia Be1jajeva, a ranglistát
vezető roménAna Maria Branza
két verseny között

a plázában, és űvókiiá]lítást

és természetesen Szász

olimpiai bajnok Valentina Vez-

Emese is

za]ival _ elindul a világkupán.

pástra lép.

,Ezúttal nem lennék elége-

harmadik hellyel * reagáit
arra a felvetésre Szász Emese,
hogy tavaly a világbajnokságon
és az Európa-bajnokságon is
bronzérmet szeÍzett, ráadásul
a világranglistrin is a harmadik
helyen á1l. _ Nagton uárjuk már
dett a

talokat.

,,orüIök, hog eg fratal társaság uezére lehetek * mondta
Knapek Edina. - Most az a legfontosabb, hogt összerakjuk a

a uersenyt, nag/on készülünk rá,
és azon leszünk, hogt aWestEndben is ldthasson ftiag/ar uersenyzót a közönség."
A női tőrözőkn él még nerr' záru]t le a nevezés, de az miír most

biztos, hogy a világverő olasz
csapat - soraiban a hatszoros

A

gyermekiáldás előtt á]ló Mohamed Aida hitányában a magyar
viílogatott vezére Knapek Edina
lesz' akitőI Kreiss Gábor vezetőedző döntőbe jutást viár, illetve
azt, hogy karolja fel és szoktassa
hozzá a felrrőttmezőnyhöz afia-

"

csapatot, egtelőre a nyolcba kerülés, az ötödik-nyolcadik hely
ualamelyikének megszerzése lehet reális cél sztimunkra.'' P. B.

