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llem lehetelfeleite nl

rörnÉvmnngrasután még izgutt Tóth Hajnalka,
de ő és másik négy magyar is főtábtás

ArdayAttila t
Ahogyan azt illik, a két rutinos
BVSC-s' Tóth F1ajnalka és Révész

]ulianna úvott a legjobban a budapesti női piárbajtőr Grand Prix
selejtezőjében: öt győzelemmel
és egy vereséggel ziirták a csoportkört, de így is be kellett miír
sziá]]rriuk aZ egyenes kieséses
szakasz elején.
,8 e u oltam gtull.ctdua r endesen
az elsó hórom asszonól, bór kettőt
me gny er t e m kö zülük _ mondta a

nemzetközi versenyekre négy
év utián visszatérő Tóth Hajnalka aki éppen a legelső asszÓját
rontotta e!. _ Húsz éuen át uíu-

tam, mégis előiön ugnnaz az

izgalom. Az ellenfelek nagt részet
nenl ismerem mór, de talán jobb
is, hogt nem uolt emlékem szinte
senkiről, mert biztos eszembe jutott uolna, hol kaptam ki tőle.''
Mar a nap végérefeloldódott,
és a főtáblára jutásért simián
legyőzte spanyol ellenfelét. Révész Ju]ianna az egyenes kiesé-

ses szakasz elején kicsit még
küzdött dél-koreai riviálisával,
aztárl 2:2'nél zsinórban kilenc
tust adott.

,,Édesanyim előxe odajött
hozzóm, hogt úristen, milyen

g/ors ez a koreai, mert látta uíuni.
Tényleg uigrizni kell ueliik, mert

nagton jó a lábmunkájuk, a timadasuk uiszont gtenge. Végig

be is tartottam,
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]{a.ÍFem{ánd {:$$:4Íd},l5l$:BÚda',

Dorina-Dqlitru {roman ) l51 0,

Kotczonay Ar,ma:Kun Anna l5;l3.
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Efánka', .
Chr|stmann (nérret)-Bohus
Réka l5:8' Li H|i !n (dét-koreal)-Jung
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amit edzrimmel,

Kouócs Iudnnal megbeszeltiink"
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mondta Révész,aki bölcsen
hagy'ta, hadd jöjjön előre a tá-

vol-keleti hölgy. A kiemelt Szász
Emesével együtt összesen öt ma_
gyar kertilt a vasámapi főtábláÍa'
amel1meknégyes döntőjét a név-
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Anna-Csoj (dél-koreai ) l5:9. Vecchi
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adó WestEnd bevásiárlóközpont-
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ban tartják.

aqprikai) l5:5, llvokaddönté, Klm, oesjJmn {dÉ{*oíeal}*Mét*

A női kardűvók franciaországi Grand Prix'versenyén a még
mindig korosztiílyos vívónak

szénÍtő Miárton Ánna eddigi

Iegjobb eredményétérte el világszínvonalú rnezőnyben. Csak az
egyéni olimpiai címvédő dél-koreai Kim Dzsi Jeon tudta legyőz_

ni

a

nyolcaddöntőben.
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