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Ilyen egy igazi csapatdöntő vívás- ffil.."-
ban. Néhrínyan, akik nem láttak 

'fmég csapatversenyt, mindig meg- ;*'
kérdőjelezik' hogy egy egyéni
sportá8ban mi értelme u '.i
csapatversenynek, nekik - ,,,1 ...*:
javásolt u -ugyu. *** if -
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ArdayAttila I

Antal, az a]vó oroszlán ekkor éb-
redt, és hallatta hangját az egész
kerületben.

Addig sem aludt persze, csak
csendben, üIve figyelt azÉpítők
vezetőedzője, miközben alig
vártuk, hogy történjék valami.
Iöttek iS a hangeffektusok, a hely-
ből ugráIások és a nagy séták' de
a mesteredző ezuttal a teremben
maradt, mert vezetett a csapata,
egyre inkább, végül fölényesen
nyert. Ehhez Szabados Gábor töb-
bek közcitt egy 9:1-es és egy 5:1'es
asszÓgyőz.eIemmel járu|t hozzá,
a túloldalon; Mátyás Bálint hiába
jegyzett egy 7l0-s, elsöprő sikert,
amellyel átmenetileg sikerült for-
dítania'

,,Egy serdülő, egy kadét, e1y ju-
nior és Koudcs Sarolta" -Plásztán
Attila' a tatai űvás hatalmas szívű

atyja büszkén sorolta fel a női pár-
bajtőrcsapatát, amely hihetetlen
módon átmenetelt a féI mező-
nyön és eljutott a Honvéd elleni
döntőig.

Gnám Tamara, Molnár Petra,
Kun Anna és az öttusázó Kovács
Sarolta tobbek között a fél viáloga-
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tottat adó BVSC_t búcsúztatta el,
amelyben Tóth Hajnalka és Révész
Julianna mellett a mostani egyéni
bajnok Bukóczki Bianka forgatta a
fegyvert. A 45:43-as negyeddöntő
után a sérüIt Szász Emesét néIkü_
1özó Vasas nem is jelentett gondot
az elődöntőben, a tataiak rajt-cél
győzelmet arattak.

A fináléban a Honvéd már rágó-
sabb falatnak bizonyrrlt, a sokáig
stabil válogatott Budai Dorináva],
továbbá Várnai Viviennel és Bos-
sányi-Jung Alexandráva]. A piros-
fehérek egy passzív, 0:0_s meccs
után míndjárt el is léptek' a 14

éves Gnám Tamarát ezért Molnár
Petra váltotta a tataiaknál. A Hon_
véd azonban így is végig kézben
tartotta a mérkőzést, és egy percig
sem volt kétséges ezután, hogy
bajnok lesz.

Csak egy fél percig. Az utolsó
asszóban ugyanis Kun Ánna há'
rom tusra csökkentette hatróI a
hátrán},t Várnai Vivien ellen' fél
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'Tavaty 
még

egyértelműen mi
voltunk az esélye-
sek, de a Törekvés
f iatatjai egyre iobb
eredményeket
érnek e[ azóta is.

Most az elején két
asszót is simán
megnyertek, a
harmadik emberÜk
ellen viszont bármit

csináltam,

{(
BUDAI
DORIl{A
a Honvéd
párbajtőrÖzŐje

,'Etőször azt hittÜk,

a BVSC-vet vÍvjuk a
döntőt, utána azt
hittÜk, a Vasassal,
mégis a Tata lett az
e[[enfét és nagyon
kÜzdöttek a fiatat
vÍvói. Tudtuk, hogy
nekÜnk illene
győznÜnk, ezért
is volt nehéz a
meccs. Nekem
azért is elégtétel az
aranyérem, mert
az egyéniben kétes
tussal estem ki."
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perccel a vége előtt így bizonyta-
lan volt mégaz aranyérmes kiléte,
'de közelebb nem tudtak kerüIni a
tataiak.

így is boldogok voltak, a döntő
utáni percekben máris Tata pol-
gármestere gratulált telefonon,
Kun Anna fantasztikus statiszti-
káját pedig lobogtatta Plásztán
Attila: a junior versenyző ezen a
napon egyetlen asszót sem ve_
szített el, pedig tizenkettőt ís ví_
vott.

A bajnokság utolsó döntőjén
semmi sem veszélyeztette a Vasas
kardcsapatának győzelmét, rhert
az I-es és a II-es együttese vívott
egymással. A 2011-es bajnok Gö-
döllő sem tudta már megakadá-
lyozni a házidöntőt, amelyben
Szilágyi Áron és Szatmári András,
az ősz két legjobb magyarja egy
oldalon, az l-es ben harcolt, a
szintén válogatott Iliász Nikolász-
szal együtt. Így újra megvédték a
címüket.
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