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A lelkle]ődladala
TJ

vEsuTEs HELYZETBOL aházigazda és címvédő oroszokat
tegyőzve bro nzérmet szerzett férfi kardcsapatunk

A kishitűség és a remény csatáZott
egymással a három fegyvernemet
képviselő magyar szurkolótábor-
ban - és bennünk is - férfi kard-
csapatunk bronzmeccsének utol-
só asszója előtt, 40:36-os orosz
vezetésnél. Egy hang azt mondta,
az ellenfelet segíti úgyis a zs.&ri, a
nagy és dús oroszországot, ame-
lyet az elmúlt három ülágbaj-
nokságon senki sem győzött le.
Az elsöprő többség ,mégis bízott
Szilágyi Áronban, akinek ebben a
helyzetben 9:4-es győze\emre volt
szüksége az új egyéni világ-
bajnok, Nyikolaj Kovaljov
ellen. Áron pedig enyhén
szólva sincs élete formájá- '

ban.
A magyar csapat nagyon

fontos erényeket csillo gtatott meg
azzal, hogy elviselte ezt a legjobb
négyig vezető úton, egy kimon-
dottan nehéz ágon. Az ukránok
elleni nyolcaddöntőben Decsi
Tamás becserélése a nem is rosz_
szul vívó Gémesi Csanád helyett
telitalálatnak bizonyult, miszlikre
vágta Dmitro Pundikot, aki előt-
te Szilágyi Áron legyőzésével sok
önbizalmat gyűjtartt.

Az éveken át sok bajt okozó
olaszok ellen bebizonyította a
társaság, hogy tényleg van hite,
és nem tart senkitől. Szilágyi 5:1_
es győzelemmel kezdett, Decsi
és Gémesi hergelte a négyest,
a kulcsfigura pedig Szatmári
András lett Aldo Montano 5:0-
ás }'egyózésével. A lovaglóizma
azonban beszakadt a meccsen,
annyira, hogy az olimpiai bajnok
Dél-Korea ellen egy asszó után Ie
kellett cserélni a legjobb formá-
ban lévő magyart.

A távol-keletiek órinthetetle-
neknek tűntek' Ku Pon Kil egy-
maga +ll-gyel zárt, demoralizáló
vereség lett belőle. Meglepő mo-
rális tartalékokat mozgósított a
magyar együttes az oroszok ellen, a
meccs derekáig vezetett. Avatázs-

só csatá;'át a spanyolokkal vífia.
A magyarok mögött szurkolóként
a nyolcvanhat éves Tábor István
ült, a spanyol hölgyek mellett
viszont vezetőedzőként fia' Sán-
dor.

,,Én azt mondtam, Istenem, ne
segítsd se őket, se minket, csak
nézzed. Én azért ezen (7z oldalon
uagyok" _ mondta Tábor István.
Márton Anna vezérletével pedig a
győzelem is összejött.

,,Nem uolt könnyú a kilencedik
helyért felp örgetni magunkat, úg1t

uíuni, nlintha az életünkért küz-
denénk _ mondta befejezőembe-
rünk. _ orülök, hogy ez sikerült,
egymást támogattuk, így uégiil erős
ellenfelekkel szemben hórom gtő-
zelemmel fejeztük be a napot"

lat ekkor megtort, és amikor Áron
felment az utolsó asszóra, már
minden magyarnak negatív volt a
mérlege, neki is.

Mégis élt valahogy a remény,
ahogy ránéztünk erre az errrber
re, 36:40-nél, de 41:43-nál is. Még
úgyis, hogy ebben az asszóban
sem élete vívását adta elő. Több-
ször nyerő helyzetben támadott,
de tust kapott. Ám akkora tehet_

ség' hogy 9:3-ra így is megverte
Kazany egyéni aranyérmesét, a
csapat pedig 45:43-ra a meccset.

,,Öt éue nem nem dlltunk do-
bogón a csapattal uébén, nagton
ránk fért. Tudtuk rdad.dsul, hogt
még nincs érme Magyarországnak
ezen a uébén" - mondta átszelle-
mülten a rangidős Decsi Tamás.

Női kardcsapatunk közel állt
a nagy bravúrhoz, az Eb után a
vb-n is döntőig menetelő franci-
ák legy őzéséhez. A nyolcaddön-
tőben már 30:24-re vezettek a
mieink, ámazárő asszóját mind-
három magyar hölgy elveszítette.
A fiatal csapatnak volt lelkiereje
így is összekapni magát, és min_
den további meccsét megnyerve
eljutott a kilencedik helyig. Utol-

TuEsAL VERTE ME6 Szitágyi
Áron az Ú1donsÜtt egyéni világba1nokot,
az orosz Nyikoiaj Kovaijovot
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a férfi kardcsapat

vezetóedzője

',Áron 
az utolsó

asszóval revánsot
vett Kovaljovon a
tavalyi budapesti
vébé elődöntő-
|éért, ráadásuI a
mostani egyéni
világbajnokot
verte meg. Ennyi
bíró segítség, amit
az oroszok kaptak
hazaipátyán, még
betefér, ha ezt
nem viselte voIna
el a csapatunk,
nem is érdemelte
volna meg az
érmet.''
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a férÍi kardcsapat

befejezőembere

,,Az oroszokkal
mindig ityen
nagy meccset
víwnk, de rendre
megverjÜk őket.
Akétezer-hetes'
dÖntőben és a
kétezer-ki[ences
bronzmérkőzésen
is egy tUs döntött
a iavunkra. Az
uto[só asszóra
Úgy kÜtdtek Íet
a többiek' hogy
próbátjam meg.
Nagyon figyettem
arra, hogy mit
nem szabad
csinálni Kovaljov
ellen."

, 
FÉrÍitőrtsapatuhkoMn mecesén
maradt alul nagy kÜtönbségget a
16 közé jutásért, ametyét nem
feltéttenÜt kettett elveszítenie
az első asszók atapján. Szaba-
dos Gábor és Németh Ándras is
három-nullás sorozattaI kezdte
saiát kÜzdetrnet, a magyar tábor
mégis megzavarodott' Az idő-
sebbik Szabados fiÚ hátra is ki-
abátt egy idő után: .Maradiatok
már csendben!" Négyen hatféle
tanácsot kiáltottak feté' hotott
más csapatnát bevátt az 

"egyet_
l€t:!'hangrl,: rn6d$zert, : :amikor, ai
többség csak biztat' Más kérdés,
hogy vataki halkan megiegyezte:

.Miért nem akkor szÚrunk, ami-
kor Íöt-te ugrálás közben a leve
gőben vannak a hongkóngiak és
[ábbat mit sem tehetnek?''

Szlovenszky lstván vezető-
edző vavai szerint: .Úgy nem
lehet tust adni, hogy közben
fétÜnk, hogy kikapunk. Vott úér-
senyzőnk, aki ide-oda mozgott,
de nem szÚrt, így nem lehet tust
adni, csak kapni."

vltAGBAJNoxsÁG' KAZANY
Kardcsapat. FérÍiak. Nyolcaddöntő:
Magprország-Ukmjna 45:39 (Decsi
+4, Szatmári +3, Gemesi 0, Szitágyi -l).
Negyéddöntő: Magyarorság-0[asz-
ország 45:39 (Szatmári +4, Gémesi
+l, Szitfuyi +l). Eliídöntő: Dél-Ko_
rea-Magyarorság 45:32 (Szilágyi +l, '

Szatmári -2, Decsi -5, Gerrresi -7)' A
3. helyértl Magyarorvág-0rovország
45:43 (Szitagyi +5, Deai -1, Gémesi
-2)' txintől Németorság-Dét-Korea
45:4l' Világbajnok NémetotszáE, 2'
Dét-Korea, 3. Magyarország (Decsi Ta-
más, Gémesi Ganád, SzatmáriAndÉs
SzitágyiÁron)
l{iik. Nyokaddöntő: Franciaor-
szag-Magyarorság 45:39 (Márton +l,

Várhelyi A. 0, Várhetyi K. _7). A 9-t6.
helyért: Magyarország-Kanada 45t8
(Garam +ll, Várhetyi A. +9, Márton
+7). Á 9-l2. helyért: Magyáror_
szág-Németorság 45:39 (lr4arton +7,

Várhelyi A. +l, Garam -2). A 9, helyért:
Magyarorvág_Spanyotorság 45:38
(Márton +9, Várhetyi A. +3, Garam -5).
Döntő: EgyesÜ[t Allamok-Franciaor-
szág 45-36. Vb: Egyesiilt Allamok,
2. Franciaorczág, 3. Ukrajna,...9. Ma-
gyárország (Garam Nóra, Márton Anna'
Várhetyi Anna, Várhetyi Kata)
Íútsapat. FerÍiak. A l 6 köÉ iutifu Ért:
Hongko n g- Magya r or szág 45:27
(Szabados G. -3' Dósa -4, Szabados K,

-4, Németh -7)


