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Vív ink egy bronzéremmel tértek
haza a kazanyi világbajnokságr l.

Ez minden id k egyik leggyen-
gébb szereplése, ráadásrr] nem
ri i olimpiai számban szerezttink
érmet _ a férfi kardvív k csapat-
versenye 20 16-ban hiányzik majd
aprogramb l.

A hiírom szakág helyzetének
elemzését a párbaj'tst'iiz kkel
kezdjiik l':$ftil lfuf|i|Íl,;:i,'mindkét

nemben mindkét versenysziím-
mal képviseltetik magukat' A n i
csapat negyedikhelye butat , az
egyiittes egyértelmiien fejl dik'
hiszen kilenc éve nem szerepelt
ilyen j l a vb-n. A nagy generá-
ci , Nagy TÍmea, Mincza-Néba]d
Ildik , Hormay Adrien visszavo-
nulása ta most érezni el sztir,

hogy ketten ish(tzzák a szgkeret:

Szász Emese és Révész Julianna.
A harmadik-negyedik embemek
viszont nyilván tcibbet kell hozzá-
tennie a ktiztjshciz, és akkor meg-
lehet az olimpiai kv ta. Amihez
Szász Emese jobb mentális felké-
szítésére is sziikség lesz az utols
assz ldtoz, biír Kovács Ivián ve-
zet edz rigy látja, nem szabad
minden esétben t er ltetrri abe-
fejez ember posztjián. Az viszont
mindenképpeír pozitívum, hogy a
párbajt rcsapatban - a férfikard'
hoz hasonl an' _ igazí tétnél is
megkapta mind a négy versenyz
a bizalmat, a lehet séget.

Ugyanez a férfiakra is igaz,
akik oroszországba címvéd -
ként érkeztek de az Eur pa-ba]'-

noki hetedik hely utrán a világ-
bajnoki nyolcadik hellyel kaptak
nyomatékosabb fi gyelmeztetést.
Nyolc év után el sziir fordult el ,

hogy nem nyert érmet a csapat a
vb-n. Boczk Gábor vállsériilése
és Imre Géza részleges visszavo-

nulása nehezítette a helyzetet,
ám avb-n rigy ttnt, azellenfelek
tudatosabban késziiltek fel ránk'
mint fordíwa. A rivalizálás egyre
nagyobb, Dél-Korea is mind er -

sebb. A kazanyi szereplés meg-
hozta az átttirést a távol-keleti-
eknél, egyéniben is, csapatban is
ott voltak a'fit lében. A franciák
visszasZerezték,hegem niájukat'
a férfiáknál mindket aÍany az
tlvék lett'

Megjelent az igazi ellenfelek
ktiz tt Dánia, meglep mrilttal.
T th Ferenc, a korábbi zalaeger-
sze$ edz vezetésével t rt'z kb l
képeztek párbajt rvív kat. A csa-
paton meglátszik az edz elkijte-
Iezettsége, a rengeteg vide zás,
elemzés, jegyzetelés. Kína és az
egyéni olimpiai bajnok Rubén
Limard t felvonultat Venezuela

legy zésével a nyolc ktizé kerÍiLlt

a diín négyes, végiil a magyarokat
legy zveletthetedik.

,,Nem arr l uan sz , hog én j
edzci uagtok, de rendszerben dol-
gozunk - mondta T th Ferenc.

- Kordbban ttjrben keués uolt a
sikerélmény nk, nem uolt olyan
zs ri, amelyik mellénk dllt uolna:.

Azt rnondtam a fitiknak, elkezd-

lGthÚz emberclsvann ipáMt rusrFtÜntnlhRé'ÉszJullrnnanellette$éltelmlhnSzászEnrse (balnlhlizrrmleInkszetelÉt

j ka yirbajt rt, nekenx otthon is

voh párbajtriruíu mnftudnyom.
Ed,dig nem uolt szerencsénk, az
Eb-n ket tussal kaptunk ki Sutiic-

t I, d.e most Kína leg zése nagt
liiké st ado tt a fitiknak. "

A vb-n tir m viált látni' hogy
a legnagyobb té réI sem veszett
meg ki a tisztesség' ,{ férfi párbaj-
t r egyéni d nt jében a francia
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Ulrich Robeiri 10:B-ra vezetett
Pak Kjung Du ellen, az utols fél
percben járta]$ ecy tus eldrinttit-
te volna a finálét Robeiri javifua. A
zstiri meg is adta neki, árn je(ez-

te, af<ildet ta]á]ta el. PakKjung Du
egyenlített, iím a gy ztes taliá]atot
végiil Robeiri vitte be.
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uen neoti nnorás, ittetve szász Emeseegy-éey tussal esett kt ányotcad-,
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el Márton Ann{t,a nyo{c k lé jutiíst t, míg Szilágyi Áronnak a neryed-
dÖnt benmár nem volt esélye a dét-koreaiKu Fon Kil'elten'

Raituk kívÜt nem kerult magyar a tizenhat k aé Kazanyban:'
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