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A csupa

érmet, ráadásként
világbajnoki címet hozó tavalyi szezon után idén vá]to_

zó összeiíllításban és változó

eredményességgel szerepelt a
ülágkupaszezonban férfi párbajtőrcsapatunk, a vk-idény
végénüszont fontos btonzéremmel gyarapodott. Magyal

idő szerint hétfő hajnalban

Buenos Airesben már a nyári
Eb-n és vb-n szerepet kapó négyes jutott lehetőséghez, vagy-

is Boczkó Gábor' Imte

Géza,

Rédli András és Somfai Péter,
akik persze nem ismeretlenek
egyrnásnak. 2009-ben például
egytitt nyerték meg az Európauk-uersenyen,

Pórizsban szerepeltünk elóször
ebben a felúlldsban, ott kilencedikek lettünk' "most uiszont

megint isszeszokottan

_

uerse-

mondta Somfai
Péter. - Szerintem nagyon jól
nyeztünk

uíutunk. Egységesen, kiegyen-

súlyozottan, fegyelmezetten.

Mindenki hozzti tudott tenni a
sikerhez-"

iaknak viszont a hajrában esé-

SomÍai Pétel lemény munkával k0zdötte Ylssza matát a Yálo$tottbt

lytik sem volt a magyarok ellen.
A verseny közben a mieink kísérleteztek is ajovő érdekében.
,,Nekem meg kell tanulnom
a befejezó pozíciót, ami hihetetlenül nehéz, és teljesen mas
koncentrdciót igényel _ folytat-

feleségem és a mesterem, Dancs-

ha a hátam mögé nézek, Bocz-

gítettek. A köuetkező cél idén a

ta Somfai Péter. _ Szerencsére

kó Gábor mindig tud ualami
megerősítést adni, hiszen ennek

bajnokságot.

,,A legutóbbi

A japánok ellen Imre Géza
fordított nehéz helyzetben, DélKorea ellen Boczkó Gábor hozta
fel a csapatot. A legerősebb öszszeiá]lításukban szereplő, olimpiai címvédő franciák ellen csak
egy tus hiényzott' az amerika-

a posztnak ő a specialistója, és
hatalmas a rutinja."
A kétszeres Európa-bajnok'

kemény munka eredménye,
hogy uisszaküzdöttem magamat - mondta. - Voltak nagy
hullámuölgyek;

de olyankor a

házy-Nagy Tamas mindig

sikeres

Euripa-

és uilágbajnok-

stig, jöiuőre pedig

kualifikdciÓ'"

e B'

se-

az olimpiai
A.A.

i$:j.$ffi uffi

kétszeres vb_ezüstérmes Som_
fai éppen tavaly, a budapesti ülágbajnokí győzeIem előtt nem
tudta kivílmi a viílogatottsá8ot,

f Énn

de most ranglistamásodikként
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egyértelműen ott a he|ye.
,,Nagyon örülök' hogy újra a
csapatban lehetek, mdsfel éues

::
csaplt. Nyolcaddötttö:
ilrE!@ÁlRB
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