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Két éve az Újpest egyszer már
megt rte a Honvéd hazai egyed-
uralmát a n i t rvív k csapat-
versenyén, és akkor még nem a
lilákn á vívo n Mohamed Aida. Az
MTK egykori legjobbja egygyer-
mekes édesanyaként a Torekvést
er sítette, az idén viszont, két-
gyermekes édesanyaként, miár
az UTE-hoz tartozik.

Akárcsak a bal keze, amely
nehéz helyzetben kezdte adni a
tusokat a dont ben. Egy tusr l
így jra négyre n tt a ktil nb-
ség a Honvéd elleni mérk zés
kozepén, majd az addig is ih-
letett áIlapotban vív Kreiss
Fanni krivetkezett, így mar hat-
tal vezettek az rijpestiek. G lya
Fruzsina remeklése utrán pedig
kilenccel. A lelát n még a t r-
szakemberek is beszélgetni
kezdtek, anekdotáztak régi vi-
lágkupákr l' ám az ihlet ektjz-
ben Kreiss Fannir l átszáiIt a
triloldalra, Knapek Edinára.
Knapek hatalmas gy zelmével
már csak kett volt a Honvéd
hátrránya az utols assz el tt.
Ez pedig Varga Gabriellrának is
akkora lendiiletet adott, hogy
kiharcolta a hosszabbítást Mo-
hamedAida ellen, majd agy, z-
tes tust is bevitte.
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ilÁGY nÁrnÁilYBol hozták vissza a noi
tordÖntot a pi ros-fehérek legjobbjai

A n i kardcsapatok dcint -

jének is megvolt a maga h se,
mégpedig a BVSC-s Várhelyi
Kata. Öttusos hátrányb l ko-
vácsolt kéttusos el nyt az l,ttK
ellen, olyan iitkcizetben, amely
egész nézhet lett volna, ha az
álland vide zás a sarokban és
aparéas vitrák félbe nem szakít-
ják. Amikor a zsiirielnrjk techni-
kai okokb l nem tudta vissza-
nézni az egyik akci t' el bb a
zsiiriaszta]t l meggy zték, hogy
így is n1ugodtan feltilbíriílhatja
az itéIetét, nem kell tust ítélni.
Gárdos Gábor, az MTK edzoje
viszont a szabiilyokra hivatkoz-
va mégis vissza tudta bíllenteni
a zstirielnrikot, hogy ilyenkor
érvényben keII hagynia, amit
el szor ítéIt, ígytust adott a kék-
fehéreknek. A bajnoki gy zel-
met viszont, miután az egyéni
gy ztes ViírhelyiAnna is magiára
ta]ált az els assz ban elszenve-
dett 5:0-s vereség után, nem le_

hetett elvenni a BVSC-t l.
Ezen a napon nemegyszer

el fordrr]t, hogy az egyéni baj-
nokot simán legy zték a nyit
assz ban. Fédi párbajt rben a
Ba]atont Rédli András képvisel-
te a kezdésnéI, szemben a hon-
védos Somfai Péter iíllt, pedig
5:1-es el nlt hozott rissze. Kis-
lányai a nagy ropievés k zben,

4:0-nál kérdezték meg az édes-
anyjukt l, hogy ki fog gy zni,
meg is kapták a határozott fele-
letet: apa. Amikor pedig a foly-
tatásban kétségeik támadtak,
hogy kinek kell szurkolni, édes-
anyjuk arra biztatta ket, hogy
a piros lámpa felgyulladásáért
szorítsanak, az pedig nem j , ha
a zo|d kezd égní. (Ezzel nagyj á-
b 1elisjutottak vodáskorel tt
arra a szintre vívásban, mint az
átlagos sportszeret feln ttek.)

Olyan fordulat, mint az eIo-
z két csapattdtint n, itt nem
kovetkezett be, bár RédIi _ Imre
Géza 3:0-s legy zésével (így
is pozitív maradt a mérlege) _
visszahozta a mérk zés derekán
hiirom tusra a Balatont. Boczk
Gábor azonban azonnal nyolc-
ra n velte a ktil nbséget, így a
sokáig egyeduralkod Honvéd
versenyz i - akik az eI,z, na-
pon lemaradtak az egyéni ér-
mek I * végiil biztosan mri]tiik
feliila címvéd Ba]atont, amely-
nek tagjai egy nappal korábbar1
taroltak egyéniben.

Vasárnap rijabb hiárom csa-
patbajnoki dcjnt vel folytat dik
és fejez dik be az országos baj-
nokság, ameIy az egész évesíe
b vített nemzetkozi verseny-
naptiáÍ miatt kertilt a karácsony
eI tti utols héwégére.
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VARGA
GABRIEitA
a BHSE t rÖz ie

,,Knapek Edina
mentette meg a
dont t az utots
el tti assz ban,
hiszen kilenc
tus hátrányb t

nagyon meteg lett
volna folytatnom
Mohamed Aida
e[[en' De mÍnusz
kett r tmár
tehetett fordítani,
ez a tudat mindkét
oldaInak Úiimput-
zust adott."

((
soMFA! PÉTER
a BHSE
párba]t rÖzŐje

,,Egyéniben egy
tussaI maradtam
[e az éremr [,
pedig i lett volna
négy kozé kerÜlni'
hiszen még sosem
sikerÜ[t. Bennem
maradt ez élmény
a csapatd nt re."


