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''EGY maradt: rájöttek, nem tÚlétésre ke[[ játszanl
talpon
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Éppenúgy, ahogy Budai Do-

Amikor Szényi Péter 9:4-es hátrányba került a főtábláért Vívott
meccsén, szakmai fórumok alakultak. Kovács Iván részletesen
elmaw aÍ ázta nekünk, mennyit
széttnit a távolság, ezzel kellene
játszania Szényinek, de statikus.

Somfai Péter bekiabálta, hogy
mozgassa meg az egyiptomit,

aki amúgy parádés

tusokka]

nyitott.

De kimeriilt. Amikor Szényi

I4;I2-rc vezetett, és csak néhiíny
másodperc maradt, SzeteyAndrás további támadásra biztatta,

Udvarhe$i Gábor úgy véIte,

hátriílhat, csak aktív maradjon.
Ehhez képest háEált, és nem

csiniílt semmit, l4:I4. Ahmed

el'Szagiré volt a kedvezmény,
de mindenki tudta, ez nekünk
j ó' mert így Szényinek tiímadnia
kell.

i

tiarnadott, és taliilt!

,,Kibújt minden próbólkozasom elől, hidba akartam pen-

gét kötni az elején"

-

mondta,

miutiín feliíllt a padlóról' szó

szerint is, hiszen örömében és
faradtságában elterüIt a ftildön.
Biár a hosszabb feg1vert jelentő
francia markolat ellen hagyományosan va]óban a pengekötés Segít, Szényi végül nem
a pengét' hanem az elienfelet
kereste, vagyis szúrt a lerohanó
tiímadásokvégén, és nyert.

..Íift

rina a főtábláért: ő 2:5-ről fordított' öt másodperccel a vége

előtt ő is 14:12_re vezetett, két
másodperccel a vége előtt már
semennyire, a hosszabbításban

az ellenfélnélvolt a

kedvezmény' de Budai beta]át.
,,Ha ígt kiesem, biztosan uiWgá megtek. I'egközelebb csak aa
utolsó napon, a jöuő szerdai csapatuersenyen lett uolna dolgom,
mit csiruilok addrg?- mondta korábbi kadéMlágbajnokunk' aki
megmaradt kedves hölg}'rrek' de

talrín megtanultharcolri. _ Arra
uártam, hog a mtisik hibazik, de
ez nem jó hozztiállds' A uégénaz
Órát néztem, az időre jdtszottam,
a tulélésre,de ez sem jó. Ret'tenetes nap uolt. A selejtezríkörben is
úgt kezdtem, hogt azekő két aszszómat elueszítettern a két gtengébb ellenféllel szemb en. "

Éppúsy,mínt Boczkó Gábor.

Az e\őzrnények után természe-

tesen ő is megnyerte ezután
minden asszóját, és az egyenes
kieséses szakasz elején neki is
fordítania kellett, igaz, csak 0:2ről. Mi ez nektink?

Tóth Hajnalka is szenvedett

az utolsó három percig egy ele-

fántcsontparti hölggyeI (3 :3 _ra
álltak)' de egy ilyen ,,rettenetes
napon" minden magyar párbajtőroző a 64-be került, I33as női, illetve 187_es férfimezőnyben.
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páÉaitőÍ. E8yéni. pgman senitező: Somfai Péter 68yőzetem/0 veresé8
továbbjutott' Bot*o 6ábor 4/2,Szényi Péter 3/2. A 06 ktizé ;rrtiísÉrtaocz_

-

kó-Atiyev (azeri) 15:8, Szényi-Ka Csan_taj (horrgkongi) l2:9.Á 64 kiizÉiutiásért:
Boczkó-Kase (wéd) l5:12, Szényi-Et-Szagir (egyiptomi) l5:l4. Nők SobÍtel&
Révész Jutianna 5/l - továbbjutott' Tóth Hainatka 5/l, Budai Dórina 3)/2'
közéjutásért Tóth-Sakoa (elefárrtcsontparti) l3:7, Budai-Stroka (lengyel) t5l4
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