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AUeÍetlenségtltka
FE6YELMEZET sE6 Es IELEK|ELENLET vezette a dobogÓ
legmagasabb fokára a tizenkilenc és fé[ éves Kun Annát
A tatai vívás ismét hallatott
magár l. Pontosabban a tatai
p árbajt rviv ás. Annak idej én'
még a 2008-as olimpia elrítt
Izs Katalinvoltaz els jÓve-
vény, aki a kisvárosb l beke-
riilt a nagyválogatottba, Nagy
Tímea, Mincza-Nébald lldik
és Szász Emese mellé. Izs
Kati halálos betegsége miatt
azonban nem lhette meg a
helyi vívás igazi virágkorát.

Ez alighanem tavalykezd -

d tt. Esztergályos Patrik, aki
korábban egyetlen Versenyt
sem nyert meg, 20l4-ben
mindjárt kett t is, számára a
két legnagyobbat: el bb a ka-
détok világbajnokságát, majd
az ifi(tsági olimpiát.

Plásztán Attilát l, a tatai
klub és a juniorváIogatott ve-
zet edz jét l kozben egyre

tajbbet hallottunk Kun Anná-
r l, mígnem a decemberi or-
szágos bajnokságon magunk
is láttuk a páston. Tizenkilenc
és fél évesen, vezéregyéniség-
ként a dont ig segítette az
egyiittest, amelyben két nála
is fiatalabb versenyz mellett
az ttusázi Kovács Sarolta
kapott helyet.

Kedd este pedig Maribor-
ban veretleniil lett egyéni
junior Eur pa-bajnok Kun
Anna.

,,Kicsit furcs nak ttinik,
hiszen nem uolt uereségem a
csoportk rben, de nehezen
melegedtem be - mondta a
hunfencing.hu oldalon a ver-
senyz, , akivel Plásztán Attila
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EiÜitil píibáiÜégÉfi
A rnag'áÍ férlti 'pár'b$t resapat ezÜstérÍnet szqízett a ]iunioi l/i:v .

EÚr pá;,bájnoks.á$,:széida!'vEísÉnynápián Maribotban. A Bányai

,Zsonrboi; EsztorÉály,os FatrÍt{' Nagy Dávid,'SÍkt si,Gergety Összeál-

tításÚ. egl{Ütt s a' fináléb.an.á,f ran ciákkal tatálkozott" és a1 utol'n
máiodbércb' n esett egyuttes,tátátattát]4$*44-re kikapott. Szintén
szer:dán a nol,kerc- és a fÉifi t rciaBat is á,negÍedÍkhetyeíl végzett,
et bbi az otasz' utobbi a német váto8atottat szemben maradt alul a
bronzcsatában.

hétéves kora ta foglalkozik.
^ IJtána uiszont egyre jobba|n
megéreztem a uíutíst, és ki-
fejezetten élueztem. A négyes
d nt ig két nehéz ellenfelet is
sikeriilt legy zn m. Aztán az
esti elstj assz m nagyon nehéz
uolt, a második pedig k nnyti-
nek látszott, holott dijnt beli
olasz ellenfelem uezeti a uikig-
ranglistát. Mégis, az stílusa
sokkal jobban fek dt nekem,
a suéddel pedig alaposan
megszenuedtem. Nem taga-
dom, éremért j ttenx, az per-
sze szuper, hogy arany lett be-
lrile! Kriszriniim az itt szurkol
sziileimnek, mesteremnek és

mindenkinek, aki hozzásegí-
tett ehhez az aranyéremhez!"

És ttjbb érem is lehet be-
l le, hiszen a csapatverseny
még hátravan' A. A.

l(un Anna nehezen melegedett bele a
nagy menete|ésbe Szlovéniában

tanÍr h'satl gsített 
] Anna. ]E'gésr

nap vmtlen mandt, a leghitikusabb
fretnís|r.n lí:hE[y{n yolt:u Bsze,{*a
ldve {&i]T,liitélet5Eh htaÍtotta :il

takihi firoÍhísokat, hnyíi8iizíim uí.

Vofi.,nÉ8 h E_né ffi a n,nag liher'

e|' p lnta{lanuÍ,hldog, lt9Ey_

stclÜlt. l6sz n m mindenkinek, alri ie
ffi ezen a hossa , néha Éig s, de cso-

daszÉp rÍton! lfuvács lnín vezet e mk'
|atai *ollé8 m ak' Paiiáli tsaEál!ál
aÍil,nmst:is !!a on sokt st.'síEÍts!
ese$leterrurek é5 Tata viíÍos vge6l-
nek. l#diik' nem uleszavégiíllomái!
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