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to rcsa p at u n kat, a m e [y h ato d i k tett
István a]kotta férfi prárbajt r- Imre Géza egyéni eziistérme ellen, ám osszességében vív csapat az ukriánokt l veres get után ismét síkerre éhesen ink j teljesítményt nyrijtotszenvedve a kilencedik helyet léptek pástra férfi párbajt - tak.
szeÍezte meg. Az esemény varoz ink a berni vílágkupaU gy anezt nem lehet elmonsiímap a féffi párbajt r, iIIetVe a versenyen. Ésbár csapatunk
dani n i párbajt rcsapatunkn i kard csapatversenyével zá- remektil menetelt, a legjobb r l, amely ezuttal a 13. helyet
rult el bbit Ukrajna nyerte meg, négy kÓzé |utásért vívott szeÍezte meg a legnanÓi világmíg a htilgyekaéI az EgyestiLlt csatában elvérzett a kés bb kupán, de remélhet leg ennél
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Államok, Németország és Nagy-

Britannia válogatottja

iá]lhatott

fel a dobog ra. Áz amerikaiak a
gy zelemmel (5 arany,3 eziist, 6
bronz) át ís vették az els helyet
az olaszokt az éremtáblí.z,aton. A magyar csapat a világbajnokság soriín egy eztist- és négy
bronzérmet nyert, ezzel a II. Iett

l

arangsorban. Munkatársunkt

t

p á r b aj

eziistéremig jut svájciak

eI-

len. Rédli András még négy-

el nnyel adta át a pástot
Boczk Gábornak, ám az utoltusos

s

assz ban Max Heinzer fordítani tudott világbajnokunk
ellen, így csapatunk 25:22-es
vereséget szenvedett' S t az
t dik helyért vívott mérk _
zésétis elveszítette az olaszok

rosszabb helyen nem zát atovábbiakban, így ez a helyezés
esik majd kí az olimpiai helye_
kért zajl versenyfutásban.

Éshogy végezetiil egy ma-

gyar éremr l is beszámoljunk:

a sosnowieci

junior-világku_
paYersenyen a második heIyet
szerezte meg n i kardcsapatunk.
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Rédli AndÉs j l taÍtotta magát
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sváiciak ellen
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Csapannnerry.A16 kfzéirrtásért Magyarorsziíg-Ausztria 4522. t$plcaddfiirrt :
Maryarorszag-Hdlardia42:38, NeEyedd nt lSvájc_Masyaroruág25:27.Áz5. :
tclÉttOtaszorszag-Magyarorsziíg 3029.AvétieÍ dÍÍÉny:l. Fnnciao6zíg 2'Svríic,3.
DeJ-KoJea' ...6. Magyarprsafu (Boczk Gabor,lmre Geza Redli András' Sornfai Péte) :
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Ukrajna-MaeyaroÍszág :osÚ. Á 9-16.
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Németonzag-[4agyaronzíg 39:35. A13-16,helyért [&sarorsziíg-Kanada 45:32. A
t3. helyélil Magyaronziíg-Japan 45:36' A végeí dméÍÍt':l. Észtország, 2' Romínia. 3'
sCIzorsaíÉ' .'.l1 MasyaÍorszás ($á$Í EmesE' fiávési;lr{iánrláiT.thffiírálHilbn ffinel
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