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Xnapek Edina hibátlanul vette a női tőtözők seleitezőlötÉt FoTÓ: GRNÁK LÁSZLÓ
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Vada segítségével

Néha üssza kell menni a ma-
gyar őshazáig, aVolga partjáig,
hogy az ember megismerje azo-
kat, akik otthon a közelében él-
nek. Átszá]lás közben igy taIáI-
kozhattunk egy olajmérnökkel'
aki megörült a magyar szónak,
és kiderült róla, hogy három
egymást követő repülőút, majd
tizennégy óra vonatozás utián
helikopterrel jut majd el a Sza-
halin-szigetek északi tészére,
ahol hat éve dolgozik.

A vívószövetség egykori fő-
titkára, Tábor Istvián üszont
nyolcvanhat évesen, ereje teljé-
ben velünkjött Kazanyba, ahol
hatvan éve testnevelőként vég-
zett. Most gyémántdiplomát
kaphatna, ha a helyi egyetem
ezt megszervezné, ám a fiával,
Tábor Sándorral biztosan talál-
kozik _ ő éltizedek óta a spa-
nyol kardűvókedzője.

Férfi tőrvívóink trénere'
Marco Goncalves Portugiáliából
költözött hozzánk KnBpek Edi-
na párjáként. Takemasza Vadát
a japánok küldték tanulmányi
isztöndíjjal Magyarországra _

folyamatosan kiismerhetetlen
jegyzeteket készít' diák és okta-
tó egyben, a szorgalmával és az
elhivatottságával megbecsülést
síeÍzett, és idén már ő Knapek
Edina trénere (a Japánba szer-
ző dő B ernát Zoltán után).

Knapek pedig a nap legjobb
magyarjaként hibátlanul vette
a selejtezőkört a kazanyi vívó-
világbajnokság második nap-
ján.

',Szíuuel-lélekkel azon uan,
hogy nekem jobb legyen -
mondtaVadáról a rutinos vívó-
nő. _ Mílliméterről milliméterre

elemzi a mozgásomat, a lépé'
seimet, és jÓ technikdt oktat,
hiszen olasz mestertől tanult
Japánban."

,,Edina hol felszabadultan
uíu, hol befeszül, de tud uáltoz-
tatni. akkor Ís, ha nem megy
neki a uíuós" _ mondta az aprő,
vidám japán férfi, akivel előbb
a magyar, majd az angol nyel-
vet zúztuk atomjaira.

A többi magyar hölgynek
sem volt gondja' pozitív mér-
leggel jutottak a 64-be a 87 in-
duló között.
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Féi'Íi tőrozőlik,ktjzt}l S.zabádos
Gábor egytusos vereségekkel a
séteitezőkor után bÚcsÚzott a
l33 tagÚ mezőnyben.

,,lde8es vottam és balszeren-'

csés, dá hát a szerencsét ki is kett

érdemetni'' - mondtá. oiaének,
Kristofnak a fegyveÉben es a
úezetékében, míg Dósa Dánietnek

kiabéllták,nekij,,!q$se,,M,a ci#
tuzoiét, nosy közben átgondoüa
á trótrzetet, és etőreindulion, ne

hátra
A 19 éves Nérrreth Andns a

seleitezőben négy győzetem-

rne l',, téf.egyve rző,, vÍVéssa l 
. 
kei-

dett, osztrák ellenfete tőre át is

reputt kozben a szomszéd pást-

ra. Németh a főtábláért föténye_

sen győzött te egy érthetetlenut
messzlre jutó gÖrö8öt.

,,,';:pp11ál_ korái a gratulá;

ciÓ,, és,nyerek még,:meecseket

- mondta. - Jóvá akarom tenni

az Európa-bajnokságot, ahol
14:lÜ-Es vézetéltőI estém ltí''l : :,,


