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csak a négy között késztették a
kínai Szun Csü-csiét a hajrában
gyűrte le, a francia Lauren Rem-
bit úszont akkor sem - így lett
masodik.

A világkupaszezon" aIapjan
nem kérdés, a strasbourgi Eu-
rópa_bajnokságon és a kazanyi
világbajnokságon ő a favorit'
Kétszeres vb-ezüstérmesként
miír nagyon kijáma neki az
arany_ aztüszont nem érdemre
osztjék

Szászhoz hasorrlóan Szilágyi
Áron is sokráig könnyedén mene-
telt a varsói kard Grand Prix-n, a
negyeddöntőben azonban egy
tussal az egyéni Európa-bajnok
Alekszej Jakimenko gyózött.
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1{AGY FonilÁlÁr továbbra iS őrzi Szász Emese,
Rio de Janeiróban ezÜstérmet nyert a párbajtőröző
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Ánta] Edina sem szerepelt rosz-
szul a Rio de Janeiró-i világku-
pan, aI25 indu]ó között előbb a
főtáblríra, majd alegiobb 32 közé
kertilt,.,ott azonban belebotlott
abba a versenyzőbe, akí egy éve
őrzí Lenyőgözii formáj át.

ő szász Emese, aki tavaly
nyiíron brorzérmes lett az Euró-
pa-bajnokságon és a budapesti
világbajnokságon is, majd a fel-
készti{ési időszakban, , az ősz-
szel is tucatsziím adta a tusokat:
rnegTlyerte Szenlpéterviíron a
kiizdősportok v11á8j átékát, aztan
odatette magát a magyar baj-
nokságon is decemberben. Az
idén még erősebb, csak egyetlen
alkalomma] hagyta el szomorú-
an a pástot, éppen a pesti Grand
Prix_n. Pedig még itthon iS jól
szerepelt, a nyolc közé kertilt, ám
neki - mint legutÓbbiversenye

nyat nyert, most pedig Rio
de Ianeiróban ezüstöt.
Az éremgyŰjtésen kívtiLl

Szász sajátossága az is'
hogy ha beindul, nagyon

me gveri ellenÍeleit, enitta]
is alig akadt szoros asszója a

döntőig. Anta] Edina sem tudott
mihez kezdeni vele, a Vasas két
versenyzőjének, Kulcsrir Győző
két tanítványának csatájából is
Szász jutott tovább magab2to-
san. Igazán nagy Kizdelemre


