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nÉ6lMUMUsÁt Nicotas Limbachot végre legy ozteSzitágyi Áron,
a negyeddÖntőbe jutott, de utána sem ment neki a vvás
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Szömyű pillanatokat élttink át amellett a pást
mellett péntek délutrán, ahol dé]előtt Márton
Ánna l4:14-né] döntő tust kapott. Utolsó reményünk Szilágyi Aron is 14:14-re allrt a gruz
Sandro Bazadze ellen. Nyolc_hiíromniál örömmel néztÍik a meccset, 1l:13-nél legszívesebben oda se nézttik volna. Egy parádriposzt,
egy piros lap (Bazadze korai megindrrlásáért)
és még egyparádriposzt segítettÁronon, ám
ekkor a gruz kcivetkezett. Ugyanaz a bolgrár
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videozsúri, aki Mrírtdn esetében 14:14-nél

olimpial bajnok

ellenünk ítéIt,most nekünk kedvezett, reptiLlt
grűz edző-édesapa mobiltelefonja a fejektől tu cenare húzott el, mielőtt a
falhoz csapódon'
Következett az egyetlen ember a földön'
aki hosszú évek óta míndig legyőzte fuont,
Nicolas Limbach. olimpiai bajnokunk lélekben miír napok óta erre a meccsre késziilt. A
német stáb nem tekintett előre Áconig, előző
is a méregtőI a

este
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dét-koreai

e[1eni asszó

közepén

fegyelmezetlen
voltam, később
otyan akciókat
csináltam,
amilyeneket

Limbach edző1e, Szabó Vilmos a sziá]lo-

én akartam,
de akkor már
tÚt nagy vott
a kÜtönbség.

liftben csak ennyit mondoLt: ,Jó lenne, ha
összejönne ez a nyolcaddöntő."
Összejött. Limbach B:7-ig irránfltott, a magyar tábor pedig összegy'iilt a pást sarkiíná,
természetesen olyan helyen, ahol egyikiik
sem tartózkodhatott volna. Szilágyi egy megfordított ítéletutiin igazi önmagavolt, a sport_
szerű német 13:l3-niál maga is újra bemond'
ta a magyal taláatot, szilágyi pedig rájön, itt
nem szabad hátrafelé vfirri. Előrement és a
nyolc közé jutott. Az energiakészletek azonban elfogyak Ku Pon Kil e]len, 6:3-ró1 7:13
lett' Szilágyihárom tussal még megdobogtatta a szívünket, de nem volt üsszaút.
Decsi Tamás előbb 2:5-ről jól megverte
a belga Seppe Van Holsbekét, a dél-koreai
dai

Pedig Bazadze
és Limbach
Iegyőzése után

bíztam benne,
hogy menni
fog a vívás. Ez
nem az a forma,
amelyre egy
vitágbajnokságon
szÜkség Van''' ' ,

Kim Dzsung Hvan furcsa ritmusát úszont
nem taliílta. Gémesi Csanádot szintén egy

olimpiai bajnok dél-koreai búcsúztatta,
Szatrnári Andrást a négyszeres csapawilágbajnok Alekszei Jakimenko.
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