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egyéni ezÜstérmes'
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,,Nem sikerÜ[t

regenerálódnom
szombat esti
egyéni döntő óta'
Az első asszóma

ban tudatosult
bennem, hogy
rosszul megy, de
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így is szÍwel-tétekket kÜzdottem,

ezért is bosszant a
vereség' l[yen, ha
nem vívónemzet
tagia bíráskodik."

EgyedÜlnemmegy

sENKl sEM ]IYERTAsszor Szatmári Andráson klvÜt
Ukrajna elten, a magyar négyes lgy a 16 között esett
AÍdayAttila'}

cserélte Somlai Béla vezetőedző,

Jagodka egyvalódi parádriposzttal
kiejtette csapatunkat.

Hiáromszor mentette meg Szat-

34:30-as vezetéshez juttatta a magyar négyest, az utolsó tust azon-

,"4uereségért nem okolhatom a
tiibbieket, hiszen uan olyan, hogt
nem meg/ a többieknek, rtindd-

Decsi Tamás kardja pedig már

miíri András az Ukajna elleni
nyolcaddöntőt

a budapesti ú- ban

lágkupián' az önmagával ktizdő
Szilágyi aron pedig a győztes találatot.is bevitte a szakma egyértelmű iálláspontja szerint. Mindez
mégis kevés Volt a továbbjutáshoz. Ahhoz egykicsivel jobb zsűri

vagy egy kicsivel jobb formában
lévő csapat is kellett volrra, hiszen
Szatmiárin kívÍi{senki Sem nyert
asszót a világranglistrán hátrébb
sorolt ellenféllel szemben.
Kezdésként, Szilágyi és Gérnesi
Csanád mérkőzése utrín, 3:10-re

iállt a magyar csapat, Szatmari
azonban előző napi, egyéni ne-

gyeddöntős formáját átmentve
levágta a harmadik ukránt, és
máris csak kettő volt a hátníny.
Mire Szatmári megint visszament
a pástr4 az ukránok ismét elmenteh ezútta] hat tussal. A legflatalabb magyar ekkor az előzőnél is
nagyobbat alkotott, héttusos győzelemme] fordított. Az egyéniben

is formán kívíiLllévő Gémesit Ie-

csak nem sikeriiLlt bevinnie
Decsinek. Úgyhogy megint jött
Szatmiári, és ezúttal 34:35-ről for.
dított, megint egJ,tusos előnnyel
átadva a stafétabotot az enittd' a
befejező ember Szilágyinak.
Szilágyi Áron sokadszor kertilt
olyan helyzetbe, hogy egyéni érem
utiín másnap délelőtt vír rá a csapatverseny, ezért volt vétratJut az
Ukrajna elleni teljesítrnénye, hozzátév e, ho gy M:43 - as vezetésénél
az uéttt zsíiri nagyot hibazott.
olimpiai bajnokunk volt a támadó' Óvé volt az erősebb vágrís' és
ezt csak egy ember látta miísképp'
bár inkább csak saccolt rá, mi ttjrténhetett. M:44-nél pedig Andrij
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kilencedikhelyre.
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ték- mondta Szatmiíri. _ Nekem
sikerült elkapnoru a fonalat, nem

amikor b eadtam, lassan foglaltam
el az alaphelyzetemet, hog idit
rryerjek, annyira kimerült uoltam
az etőzó két nap után. Pénteken is
hat-hét órát uíutam, sznmbaton
négt asszo uótt róm."
Vasiímap pedig a nyolcaddöntő után a befejező ember szerepét
is megkapta, és végt]Ll odaértek a
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sul a uégénÁron takilntót eluet-

is néztem kijzben az eredményt,
plane akkor, amíkor nagt hótninyban uolntnk, mindig csak a
köuetkeztj twra .figteltem. Aztán
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