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Szász Emese

Szász Emese tavaly augusztus_
ban egyetlen tussal kapott ki az
észt |ulia BeljajevátóI a budapes-
ti világbajnokság elődöntőjében,
most 11 tusos győzelemme], ki-
ütéssel vá]aszolt a barcelonai ü-
lágkupa negyeddöntőjében!

Sem előtte, sem utána nem
volt szoros asszó1a a Versenyen'
az utóbbi másfél évben nem
először- muta$a meg: a világ
te$obü* páTáiű*iüó,íá rlyeni
vb - ezffi fi &ffi tüői1lí]e níff Van
(utóbbiból kettő is), fél éven be-
lü az arany is esedékes.

Itthon a férfi kard Grand Prix
selejtezőjében Decsi Tamás úgy
úvott, ahogy korábbi ülágrang-
lista-vezető pozíciijíútoz és cél-
jához méltó. Öt győzelme mellett
csak egy asszóban kapott ki, ak-
kor is csupán 5:4_re, így mindjárt
a vasiirnapi főtáblara került.

,,Még érzem a bokómat, amely
az ekő uiltigkupón megsérült, de
már nem zauar - mondta a vá-
logatott 3l éves doyenje. _ Ieg-
utóbb a tízenhat közé juttisért egt
tussal kaptam ki, fontos, hogr az
ilyen asszokat ezentúl a ftLclgam
jauára fordítsam. Ki akarok jut-
ni a riói olimpilira, egt éu múlua
kezdődik a kualifikációs időszak,
addigra szeretném a legjobb for-
mámat elérni."

A legfiatalabb, a 21 esztendős
Szatrnári András a selejtezőkör
után magabiztos vívást mutatott
be a 64 közé jutásért. A kiemelt
Szilágyi Áron és Gémesi Csanád
mellett főtáblás Giá]l Csaba is,

'jutalomként" vasiárnap Szilágyi
tuon ellen folytatja. A.A.
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A 32 közé iutásért: Szász Emese-
Netip (tengyet) l5:9, Révesz Jutian-
na-Vitatis tÍrancia) l5l]' A l6 közé
iutásérÍ 5zász-Quandamcarlo
(otasz) l5;2, Martínez (venezuetai)-
Révész l312. Nyolcaddtivrtő:
Szász-Andrjusina (orosz) 15i0. Ne-
8yeddöntő: szász-Betjajeva (észt)
'l5:4. Elődöntő: Sász-Csin Hszüe
(kínai) l5;9. Diintő: Szász-Zvereva
(orov) l5J0
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A 64 közéjutásért szatmári And-
rás-Maczkiewicz (amerikai ) l5:l0,
Gátt Csaba-Regutewski (tengyel )
'l5:12' Anstett (fran{ia}-PUy s'Bb€s-
tyén 15l3, Nguyen (vietnami)-
Gémesi Bence l5:9, lgoe
(amerikai )-Kossuth Bátint l5:8,
Plttet (francia)-Nagy Pátl512, 0
Eun Szeok (dét-koreai)-Nagy Zsott
'l5l 

3, Rousset (f rancia)-Singer
Martin l5:12, Galuskin (orosz)-Ra-
vasz Etele l5l0


