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ezÚttat Kim Dzsung Hvan
áttította m eg azoli mpiai
bajnok Szitágyi Aront
Lipiczky Ágnes

l

Gyorsak és lendületesek. Ke-

mény feladat vívni ellenük,

nehéz megtaláIni az ellensze_
rüket, mert egy-egy asszóban
rendkívül ki tudják fárasztani

Vott asszóban azonban 15:Bra kikapott a későbbi aranyérmes Kim Dzsung Hvantól,
így bronzérmet szeÍzett.' A
2014-2015-ös szezont tehát

egyáltalán nem kezdte

rosszul

Szilágyi, és nem szabad szó
az ellenfeleiket a dél_koreai nélkül elmenni Decsi Tamás
vívók. Még az olimpiai címvé_ teljesítménye mellett sem,
dő Szilágyi Árorion is kifognak
hiszen meglehetősen régen
olykor-olykor. Sőt, az elmúIt zárt már Grand Prix- vagy üidőszakban sorozatban há- lágkupaversenyen a legjobb
romszor is. A nyári kazanyi
16 között. Decsi számára is
világbajnokságon és a buda_ fontos, hogy minéI jobban
pesti világkupán a világrangbelelendüljön, hiszen má_
lista-éllovas Ku Pon Kil győzte
justól már az olimpiai kvali-

Vasas vívóját, míg most a
New York-i Grand Prix-n egy
másik dél-koreai kardozó, Kim
Dzsung Hvan állította meg őt.
Pedig a tengerentúli viadalon kiemeltként szereplő
Szilágyi nagyszerű vívással
menetelt az elődöntőig: előbb
az ukrán Roman Szidorenkót győzte le 15:6-ra, majd a
német Maximilian Kindleren
(15: 10)' Decsi Tamáson (15: 10)
és az amerikai Daryl Homeren (15:9) keresztül vezetett
az útja, a döntőbe jutásért ví_
]e a
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fikációért vívnak a mieink, és
mivel Rióban nem rendeznek
csapatversen1t, nemzetenként
csak két hely lesz kiadó.
KARD 6RAND PRIX, NEW YORK
Férfiak. A 32 közé iutiásért:

Szitágyi-Szidórenko

I5:6, Decsi-Repetti

(ukrán)

(olav) l5:14,

Szatmári-Limbach ( német) l3l5,
Gémesi Cs'-lbragimov (orosz) 9J5,
Vatkai-Fang (kÍnai) 10:l5. A l6 kiizé
iutásért Szitásyi-Kindtei (német)
l5:'l0, Decsi-Hartung 1német; ls:t2.
a a rox lúusert Szilágyi-oecsi
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l5l0. A 4 közé jutáséÉ:Szitágyi-

'

Homer (amerikai) l5:9. Elődöntő:
Szitágyi- Kim Dzsung Hvan (dét-

koreai) 815
Végeredmény:l. Kim Dzsun8 Hvan
(dét-koreai), 2. Montano (olasz), 3,

Szitágyi Aron és occhiuzzl (otasz),
...35.

GémesíCsanád' ..'4]. Vatkai

Ferenc, ...46. Szatmári András' ...72.
ltiász N'ikotász,...8l. Gémesi Bence

FoTÓ: Ns-ARcHíV

Nők A 32 közé iÜt*érti Márton-

Kim Dzsi Jon (koreai) 1ll5, Várhetyi
K.-Tamura (iapán) 1lJ5
VéEprcdmény:l. Olha Harlan
(uknán)' 2. Vetikaja (orosz), 3. Pérez
MauÍice (argentin) és Zagunis {ameÍikai), ...49. várhetyi Kata,
-59. Márton Anna, ...78' Varga Dóra,
-.92. Garam Nóra' ...96' Lávtó LÚca,
'-l05. VárhetyiAnna

