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Sorozatban a mieink e[[en,
érem nétkÜl maradtunk az egyéni versenyeken

lffi

Iatos úvással nyert hiárom mérkőzést

a főtáblán, ami a rekordunk lett a

Túl vagyunk a döntők harmadik

napjrin, az egyéni versenyeken, de

olyan magyar vívóval még nem taliílkoztunk Kazanyban, aki jó érzésekkel fejezett volrra be egy napot. Még
senki nem érte el a célját, ki a legjobb

tizenhatba, ki a legjobb nyolc közé,
ki éremre, ki aran1,'ra vágyott' jogos
alapokkal.
Nincs érmünk még, és ez egy tuson
múlott. Szász Emese irányította a negyeddöntőben a Britta Heidemann
elleni asszót, 13:11-re vezetett a pekingi arany- és londoni ezüstérmes
ellen, miután rájött, mit is csináljon,
amikor a német leguggol. (Minden

tusiíná legrrggolt, Emese

egyszer

gyakorlatilag elsza]adt fölötte.) Még
14:13 is volt ide, együttes találat elég

lett volna. Szász majdnem időben
elérte Heidemann viá]lát, a német
pengéje viszont beakadt közben a
karjába.

Tizennégy tizennégy, Emese ezúttal előreindtrlt, és ez hiba volt.
,,Gyertek csak, ez a feladatotok mondta húsz perccel a meccs után
a melegítőteremben ii]ve, összetörve
az egyik leginkább szeretnivaló magyar sportoló, akit legszívesebben
magiíra hagytunk volna. _ Á taualyí

uilógbajnoki elődöntő

után min-

denki azt kérdezte, miért hagttam a
hosszabbítasra az asszót, most mós
taktikdt uálasztottam. Taldn rosszkor

mondtam Győzó bácsinak

a

meccs

elritt, hogt atiikor uébéneljutottam
a negyeddöntóig, mindig érmet szereztem."
Ku]csiár Győző tanítványa csodá-

kazanyi vb-n. Csakhogy nem három,
hanem hat meccset akar nyemi. VaIóban a világ legjobbja' érdemes lesz
alaposan körbejrárni' mi az a kevés,

ami hiáryzik hozzá, ltogy ezt be is

bizonyítsa.
Női párbaitőrvívóink köziiLl Révész
Iulianna és Budai Dorina a főtábla
első körét jó űvással vette' A másodikban a pekingi olimpia egyéni
ezüstérmesét, illetve.egy csapatvilágbajnokot kaptak. Révész egy tusra is
feljött a hajrában Ana Brarza ellen,
ám fordítani nem tudott. Tóth Hajnaka az első fordulónríl ragadt egy
svéd hölgyellen.
A nyrár eleji strasbourgi Európabajnokság egyéni versenyei után egy
arannyal és egybronzzal a]ltunk, bizakodva vártuk a csapatversenyeket,

amelyek végtiLl egyetlen érmet sem
hoztak. Most a vb-n el kell fogadnunk
egy kollégrínk fájó megallapítását itt,

Kazanyban magyaÍ vívó még nem
vert meg esélyesebbet, de többen is
kikaptak gyengébbtől.
Varjuk bizakodva csapatainkat? Mi
mást teheErénk' ez a minimum.. .
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Sányi Péter az idén harrrndszor tatalkoiott a kazah Kurbanowal: ,.Mindis ügyanú a Íorgatókönw. Az eleién

gyorsabbnálama

egyiitt me8yÜnk, maid etmegy néhany
tuis* en pale egilarÍpiás tust atig
tudok nekiadni."
Sorrrfai Péter e5 Boczkó Giíbor egy

adott' Az utotsó fél
percben, miután

:

ffi

al esett ]ki..égll ffi titffi

ittetve
,

l,

tatií|l t"

hossábbítiíssal'

1|pkább',;rlelt

,]kptiettli

akciókat kezdeni'..''

-

].u

mondta Somfái

Péter
"]i'bb

ki{ó izom

tenprtt rolam

a

viíll-

sérÜlésem alatt, hiánrzik rreg betőtem
a

dk

fi iltall:,vÉltÉsffiffiGáhorrl,,'

,,Lábbatés

kézetis

dét-koreai, a végén
pedig egyió tust

kiegyenlítettem,
egy ideig

póbáttammég

támadni, de nem
szabad aitóstól
rontani a házba'
Szeretem is a

hosszabbításokat,
nemtartoktőlÜk,
és bárénvoltam a
kedvezményezett,

u LÁaallNoKsÁ(', xnzanv
F.áÉáitői;E lÉni"Ht{id|ii stlkö.'é'iilltááért:*ÉdliiAnöiái+F tj$ { -['}!a;1o;.il1,,.l1
FitÍa (i5éh}+ nzkó.6áb l$1l
'.$ E$t't$iÉ:{ll
(kaqqs!} l5:]0.
(kazah)-SÉrryiPéteri5:]0. A 1616léiutrístrt
''+sbrnÍaiPét4ii5;i4,'{!íbanov
RedlFBoisvert-SirnaÍd
nvucaaaorrta Pak Kiung Du_(dél-koreai)-Rédti4:3, Döntő: Robeiri (fnncia)-Pak Kiung
l5J2'vllá8bainokl Ulrkh

Mirl,2.

Pak Klun8Du'3.Gauthier'Grumier(FranciaorRÉdli,
SqrrÍ'aii
i;o$Iiffinsii:,
sÍágl:É$iEnÍl(ö Gamaeo,tüláwrp.'ng),
''37. (ukrán)
',.ll
1512' Révész JÚtiánna:
Nők A 32 közé iutásért szász Emese-Pocskalwa
tfu

g
' 8i.

,

,:

Mutterer (német) l5:8, Budai Dorina-Beszbesz (tunéziai) l5:8, Haarlem (svéd)-Tóth
Hainalka i5:8. A io roze iutasert: Sász-Haartem l5:2, Branza (Íomán)-_Révész15ll,
EnibÍich (észt)-Budai l5]9. Nydtaddiintő: Szász-Bezsúá (ukrán} l5:9. Negyeddöntő: Heidemann (német)-Szász l5l4. Diitttő: Fiamingo (olasz)-Heidernann15:ll. Vb:
f,osatta FÍamin8o' 2, Eíitta HÉjüéÍnáHni:$!Jánas€,mia|ífna](tjkíainá}€tElÍ|{alílr utl,ll:,
(Észtország),...5. Sász'.'.26. Révész,...32. Budai,.,4z Tóth
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