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AbalkezÜnkaiobb

JoBBAL BALULslKEntinA ilAB viI'ágbajnokoktoI' bÚcs Úztvnk, csak a
negyvenéves lmre Gézaésa hÚszéves Bertflqietjutott eta f tábtáig

ArdayAttilar

Berta Dániel bal keze volt az

egyik (ba] kéz), amely meg-

mentette a magyar párbajtőrvívás számára a pénteket. Pedig
junior ü1ág- és Európa-bajnokunk majdnem kiesett rr.ár az
első nap reggelén a budapesti
Grand Prix-n, a selejtezőkörben mutátott 33 sziázalékos teljesítmény (2 győzelem és 4 vereség) sok vívó vesztét okozta a
majdnem 300 tagú mezőnyben'
Bertát jobb tusaránya mentette
me8.

Mintegy kilencven úvótól
az egyenes
kieséses szakasz előtt (más
kellett elköszönni

fegyvérnemben időnként eny-

nyien indulnak összesen egy
ülágkuprín), köztük kétszeres

felnőtt Európa-bajnokunktól'

Somfai PétertőI' Az éppen fovábbjutókra pedig nehéz dél'
után várt, jó esetben további'
három küzdelem a 64'es táblráig, immár tizenöt tusig, este
hétig. Bertának, a válogatott
legnagyobb ingázójanak - aki
a Pécsi Tudományegyetem
testnevelő-edző szakos hallgatójaként a hét derekán mindig
feljön a pesti keretedzésekre egy spanyol, egy francia és"egy
norvég, ju_totf. iKöZtilük a kö, zépsőt emelnénk ki, Alexandre
Blaszyckot, nem azért, mert
francia, hanem mert a legnagyobb párbajtőrnemzet tagjai
közül is az egyik legjobb' különösen a nem színes bőrűek kö'
ztil (ők vannak kisebbségben a
viálogatottjukban). Danka Siíndor taníwánya üszont egy nagy
meccsen őt is elintézte, és meg
sem állt a főtábláig. Jutalmul
vasárnap reggel fél kilenckor
megküzdhet a legjobb franciával, az egyéniben és csapatban
is ülágbajnoki címvédő Ulrich
Robeirivel.

Amásikbal kéz, amely éppen
elviselhetővé tette a magyarok
összmérlegét, természetesen'
Irnre Gézáé.A Bertánál kétszer
annyi idős, neg1ruenesztendős
k]asszis fiatal csapattátsához

'

képest kétszer olyan eredmé;
nyes volt a selejtezőkörben,
üe"éf ÍÍy,.en' 1éts z{mnáf c suii án
annyi előnyt jelentett, hogy
,,csak" két további tizenöt tu-

sos csata várt tá az egyenes

kieséses etap elején, aa+koze
jutásért.
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otimpiai ezÜstérmes VíVó

másfét
évtized után ismét
rendezÜnk itthon
ilyen rangos versenyt, ez a fiataloknak is jÓ tehetőség'

JÓ, hogy

,,Nem a sak mérkőzés miatt

hogy egt nap pihenónk legyen

a hatuannégyes

olt fizikailag me gterhelci a nap,
hanem a köztük léuő nagt szü'
net míatt. A ielejtezőkör uítin öt
órtink uolt a.folytatris előtt, igyekeztem ismerős arcokkal ellrjtyögní közben az időt. De nehéz
uolt újrabelejönni a uíuásba, ez
látszott is az elején" _ mondta

Gdbor szöuetségi kapitány is
azt mondta, ez a mezőny erősebb, mint egy uilágbajnoksógé, hiszen ott csak négy-négy
francia uag/ orosz indulhat,

sünk, akinek két kazah jutoit.
Az elsőt 6:9-ről, a másodikat
4:7-rő| győzte Ie nagy nyugalomma], gyönyörű gyermekei
nagy örömére.
,,Soktiig csak mentem elő-

akkor nagton jó, hogy másfél
éutized utón ismét'rendezünk
itthon ilyen rangos uersenyt,
ez afiataloknak is jó lehetőség,
hogy kipróbólják magukat a
nemzetkö zi me zónyb en."

Iett hozzti, rtlíg a"kazahokhoz
m.egtaláltam a kulcsot, mós
kérdés,hogy majdnem róment
az asszó - ínondta. _ Énilyen
rendszerben még nem uíulam,

bor és Szényi Péter nem élte túl
a pénteket.
A verSeny szombaton a női
selejtezővel folytatódik a Csörsz
utcában.
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olímpiai ezüst- és bronzérme-

táb-lq, előtt,.:,$e.,

nektink, ueteránoknak jót Íog

tenni szerintem. Uduarhelyi

itt pedig tíz-tizenkettő. Ugyan-

A vasárnapi főtáblán egy
re, Koudcs .Iuón és Dancshdzy-Nagy Tamásék segítettek jobbkezes, a kiemelt Rédli Andkintről, hogy mit csinóljak, rás is ott lesz azért, ülágbajnok
társai ktjzül viszont Boczkó Gáhog1t higgadjak Ie. Idő kel-

AZ ESTE
ETIBERE

BEnTADÁillEt
junior vitágés EurÓpa-bajnok,
aki majdnem

korán kiesett, migis
főtáblás tett

,,Miután déletőtt
három vereséggel

kezdtem,
és épphogy

továbbiutottam'
beszéltem
telefonon a
pszichotógusommal. Letki
fröccsnekjó vott
ez a nap, hiszen

mostanában
nem mént

ióta vívás. Az

egyenes kieséses

rendszerben
spanyol
eltenfelemet
ismertem a iuniorvilágbainokság
csapatdöntőiébőt'
a francia Blaszyck
elleni meccs
etőtt pedig
megkérdeztem
Boczkó
Gáborékat, mire
ketlfigyetni,
ahhoz tettem
hozzá a saiát

elgondolásomat.
A norvé8tól
reggel, a
5eleit$ZŐ[()ÍpFn

5il-rgkikaptam,
de este már

összeszedett
vottam ellene is."

