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vAJ{ az aranyérem, ám Szitágyi Áron rlválisa,

Kim Dzsung Hvan három tus hátránybÓt képes volt fordítani
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Ezt az aÍcát még nem ismerttik Szingyi erorrrrat. Hatalmasat kiárom-

kodott, a combjiához kapott, mert
megsértilt. Ellenfele három tussal
elhrizott, miár 9:6-ra Vezetett a Gerevich-Kovács_Kárpáti férfi kard
Grand Prix-verseny nyolcaddtint jében. Nem volt szép jelenet. Ez a
koreai háboru volt, legalábbis olyasféle gyilkos harc fo\t a páston.
Von Vo Jung vívása k<izelr l fé-

lelmetes, olyan sebességgel cikázik a páston, hogy el tte, a 16

k

zé

jutásért Alekszej Jakimenko, az
oroszok egyéni Eur pa-bajnoka

tust a megfefel pillanatban, a
ttibbi tizennégyet kiharcolta, és
valahogy megfordította a mérk zést. A MoM-sportkÓzpont lelát ja vastapssal

jutalmazta, mindenki

lazassz i lbeszélt.
A koreai hábor második nagy

err,

csatáját már a West End City Centerben tartották, hatalmas forga-

tagban, amelyben a szurkol k elég

messze szorultak a pástt l. Kim
Dzsung Hvan atletikus képességeit az egyéni olimpiai eziistérmes
Diego Occhiuzzi ellen ismerhetttik
meg: az olasz sokszor meg
sem tudott mozdulni az

a

karját sem tudta felemelni, Von Vo
]ung máris levágta _ akrircsak négy
éve a német Nicolas Limbachét, a

párizsi világbajnokság dont jében.
,,Nehéz iigy. Mas logika szerint
jdr a koreaiak agya. Azt hiszed,
hogy harmadszorra-negyedszerre
uégre oda fog uágni, ahouti uárod,
és nem. Minden tusért irt zatosan
meg keII dolgoanl''_ mondta a pást

mellett az olimpiai

ezi.istérmes
Nemcsik Zsolt, akit ezen a napon
bricsriztattak eI a kardvívást l.

Nem tudjuk' honnan merített
er t Szilágyi Áron,.mert rigy ttint'

ArnlI

tott, Áron elnézést
is kért utána, majd

Luigi Samelének
esélyt sem adott.
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Amikor pedig azt

hittiik,adnt

is

zsebben van Kim
Dzsung Hvan ellen,
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eiÜstérmes
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nyolcaddon-

szÜkég

feltorekv olaszt
szoros assz ban
Ey ztemle, aztán
a honfitársát

simán, ekkor Úgy
éreztem, az arany
is megtehet. Tatán

elsiettem egy-két

akci tadont
ben.

-

Kimondottan

érdekes vo[t egy

bevásárt k z-

a hangutat."

csak lehetett. Kapott egy ajándék

Prix:n.

mindenhol vette a leveg t, ahol

lépett dobog ra a magyar Grand
,
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El d ntft SzltiígyiD nt : Kim Dzsung
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plí n i'A. ÍÍl{syer, hy,g k,az,oíopzol*
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ben minden
mre

occhiuzi (otasz)-6émesi 1511.
Negyeddiint :Szilágyi-Berre

Antal Edina és Szász Erneié
osszetétet csapat ezÜstérmet
szerzett a barcelonai világku-

Viszont sorozatban harmadszor

fizikuma is cserbenhagyfut verseny kozben

dik (ukán) l5:6' 6émesi-Miracco
(otast) 1512, Rousset (ftancia)slatmári l5J3, 5amele (olasz)-

ka,

ta: a hatalmas

a

Decsi Tamás-Pittet (Írancia) l5l4'
A l6 ktizé iutásért Szitágyi-Pun-

A Rév

((
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pontban vívni,
fetdobott

eddigre
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Hvan (dét-koreai)-Szilásyi l5J3

meÍt az olimpiai bajnok 13:10-re

vezetett, sorozatban ot tust kapott.
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Samete l5:7.

volt. Utána egy

szerencsés tus don-
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A 32 k zé iutrísért Szitagyl
Aron-Gált Csaba l5il' Gémesi CsanádlNurrio.u **ll
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Decsi l5:l1. Hyolcadd nt :SziláVo Jung (dét-koreaÍ)'l513,

er

olasz szerepelt: Enrico Berre ellen egy
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el|en,izmlÍná*,d ht t,vÍv,tnki:l$
nyotcadik kcirben Antal Edina
háÍorn, t us:, hátt'ánybi| esvenlí.
tett (16J6), majd k vetkezett
szász
liit kÍ ásszgt vi
vott a vitágbainok L|ubov SÚtovávat' Sász na8yon bátran vívott, l8l8 utiín a hosszabbÍtást
.,
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4519,N gy ddaint :Magyarország-Svájc 45:26. Éld- tttií:

Ma8yarorszíg:EgyesÜlt Áttamok
3835. Daint : Oroszorszá8-Mágyarország l9J8. A 3. helyéÍt;
Románia-EgyesÜtt Áttamok 23:22.

Avegere rrény:l.0roszonág,
2.

Magyarorság (RévéqzJutianná,

T th Hajnatka, Antal Edina, szász
Émese), 3.Románia

