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A KoilTl1{Eil5BAl]'l0K Rédti András előszÖr aranyérmes,

avattak női párbajtőrben és női kardban

Új svoztest
AÍday AttilaD
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A magyar vívás napján mind a
hat fegyvernem harminckettes

táblájának versenyét egybe-

l,tulN1t

súrítették,a döntőket viszont
sorra egymás után mindenki
végignézhettea Gerevich AIadár Nemzeti Sportcsarnokban. Női kardban mindjárt új
bajnokot avattak a Várhelyi
család nagy örömére. A nővér, Anna ugyanis legyőzte az
elődontőben a favorit Márton
Annát, így húgával' Várhelyi

Katával vívhatott
nyért.

az

ara-

Félig-meddig barátsá-

gos asszó lett a két testvér harca, mintha egyikük

sem akarta volna nagyon

megverni a másikat, az aranyra mégis nagyon vágytak, ez

m

lédllAndrás (balnl r piíÉaItőtözőkdÜntő|ében Filelrlátyásellen na8abiztosan nyeÍt
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ra mégis na8yon

egy-egy

vág],'tak, ez

megnyilvánulásbóI

a

váIogatott régi-újtagja ellen'

kiderült. A közönség ritkán látható kontra parádriposztban is
részesült, aztán majdnem még
egyet megítéltNagy orsolya, de

és magabiztosan győzött.

ezt a üdeó alapján üsszavonta.
A győztes tust végiil 14:14-néI a

tek, hiszen Rédli András és FiIe
Mátyás is e klub tagja. Az e\őző

B:5-ről fordító Várhelyi Anna
adta, és nagyot kiáltott örömében, jelezve, hogy mégiscsak
először lett egyéniben felnőtt

magyar bajnok.
Férfi tőrben Szabados Gábor
törzstagja''a dÖntőnek, ő is ríltalában a fiatalabb testvérével,

az 'aranyért, és
többnyire legyőzi. Most azonban Gátai Róbert á]lt a túIol_
dalon, a szakág újra feltűnő'
Kristóffal

űv

tehetsége. Szabados nem
sok esélyt adott neki, parádés
tusokkal szurká]ta végig. Ó is
csak 13-niíl kért üdeót' és neki
is igaza lett, így már nyolc tusörök

sal Vezetett, végül kilenccel

nyert.

Ú1 bajnokot avattak férfi
párbajtőrben is, ezútta] a Balaton Egyesület tagjai örülhetnapon, a selejtezőkben Imre
Géza még mosolyogva jegyezte

meg, hogy jó lenne a tizenhat
közé kerülni, de lehet, hogy ko_

molyan gondolta, mert végül
sem neki, sem másik olimpiai

ezüstérmestinknek' Boczkó

Gábornak nem sikerült. Az idei

egyéni Európá-bajnok Rédli
viszont ott volt az aranyaszszóban, életében előszor, ezért

már a mérkőzés elején sugárzott róla az öröm. File ellen üszont minden koncentrációjá-

ugyanis asszó közbén átvette

a vezetést' Rédli üsszavette,

az utolsó tus utiín pedig hatalmas feszüItség szabadult fel

benne, és annyi energia, hogy

Mohamed Aida, Knapek Edina, Varga Gabriella és Kreiss
Fanni. Ebből az lett, hogy Mohamed jutott az idén szülés

után visszatérő leszenszky

nevelőedzőjét, Borosné Eitner
Kingát.
,,Nagy motiuticiót adott,
hogy itt uolt a Íőiskolai bardti
társaságom, még a dandórtó-

med végig irányította az asszót

honvédség kötelékébe taÍtozÓ

Szilüa elleni fináléba. Moha-

önbizalmam, hogy meg tudom csindlni. A uégénmdr az

együttes talólatok is jók uoltak

nekem. Remélem, csapatban
együtt meguédjük a címünket'
aztó,n a két ünnep között újra

elmegyünk

a

barátaimmal

Székelyföldre, és fent a Hargitón, a természetben teljesen
kikapcsolódunk."

Női

párbajtőrben Szász

Emese nem indult fájó könyö-

ke miatt, a válogatott többi
alapembere pedig kiesett. A
döntőben Mihály Kata Debrecen első felnőttbajnoki cí'
méértküzdött, de a BVSC-s
Bukóczki Bianka ezen a napon
még jobb volt.
Utoljára mafadt a nap leglátványosabb döntője' Szilágyi Áron és Szatmári András
kardcsatája. A két Vasas-vívó
most is a pást egész hosszát
felhasználta, dinamika, gyorsaság és technika jellemezte

a

mérkőzést. Szitágyi Áront

viszont most sem lehetett

megállítani' így 2008, 2011 és
2012 után negyedszer is egyé'

ni aranyérmet nyert.

ra szüksé$e volt, fiatal ellenfele

Női tőrben egy ágra kerüIt

a válogatott korábbi négyese,

Rédli András. ' Húztam is az
idót, h:ogy mindenki ideérjen a
döntőre, hiszen negyedóráual
koróbban kezdtünk. File Matyi az egyik uálogatón 15:5-re
legyőzött, de tudtam, hogy ez
más asszó lesz. Nem szúrtam
annyit a csuklójdra, az elején
bejött a fless, ettől megjött az

könnyedén magasba emelte

bornokom is kijött_ mondta a

tsyÉni' ÉrÍiak'llítDihtft SzabadosGábor-Gítai
6ábor
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(BalabnVK),3.BertaDaniet (PIE-PEÁC) esSzenyi Peter (MTK). Kad'Döntő:SzitáE'yi
Arorr-SzatmáriAndras 1510. B: Szilrígyifuon (\hsaq e: Somld Béla),2.9atmiíri
András (Vasas),3. Kos$Jth Bátint (UTD és Harinr Batázs (BVSC)
t{ó:k1ör. Döntő:

Mohamed Aida-Jeszenszlty 9itvial5:8. B:

Morarneulioa (urr,

er:

5ofti.A$!t};z;Jeszens&Sajlvia,{Í'erézrnros)'i;\árga0abrieltaiBtt$É)esufrovla
Dóra (BHSE). PrírbaitőÍr t'futő; Bukóczki Bianka-MiM[y Kata 15:9. B: Bukócki [lial*a
(BVS(e: KoviícsMán), 2. unraty ráta (oHSE-PMD),3.Toth Hajnatka (BVSC) és
Szabó Laun (BVSC) Kad. Di'ntft Várlr€tyiAnna-VárhdyiKatá
l5:l4. B: l/iíÍ{EtyiAnna
(B!lp&eRhéi6ábs}'2lvá:hel$Káta{BV5C}.B',MártEnAnna{Ml1tjesXel€ff6nyi,
Mirabetla (BVSI)
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I a ferfr kard epveni
I

svott.t.

| ,,Nem

volt kÖnnyű

I motivációt
I

I
I

gyűjteni' hiszen a

héteteiéniöttem
hazaNewYorkbót,

I

gondotkodtam

I

raita,van-eértel-

most etindutni.
a csÜtörtöki
I seteitező meghozI ta a kedvemet.
I me
I

lztán

I

ráadásuttavaly

I

nemvehettem

l betegség miatt
I

I

részt az egyéni ver-

senyen.0rÜ[ök,

lu hogy most a
,s vátogatottbeti
társaimmaI

isvívhattam,
és annak is, hogy

SzatmáriAndris
egyre jobban

megszorongat,
hiszen ez neki is,
nekem is segít a

feitődésben.''

vÁnrulvl
A1{1{A
a női kard
egyéni bajnoka

,,Azt

mondtam

magamban, inkább
a

hÚgomtótkapjak

ki'mintmástól.A
pszichés hadviseléssel nem é[tÜnk,

minket a szÜleink
Úgy neveltek, hogy
a testvéred a tested
és a véred. De

megkÜzdöttÜnk az
aranyért.Az e[ődöntőben azért tudtam
fordítani, merta
mesterem, Fehér
Gábor utasításait
követtem. ''

