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Az oll MPNA| lffALl H KJícIos EőszAl( e tott i u tols Ó ve rse nye n
nem volt vívónk a nyolc kozött - pedls jo eséty kínálkozott rá
ArdayAttilaD
Vasiímap délutián öt óra tájban hir_
telen felébredttink az érmes iálmainkból. Felettébb
hogy a
nor
versenyében három magyar ís bent
lan alegjobb tizenhatközritt, de felettébb bosszantó lett, hogy a nyolc
közé már egyiktiksemkeriiLlt be, pe_
dig valamennyitiknek esélye volt rá

azasszójábwt.
Budai Dorina szinte végig irányított a világrang1ista-2., csapatban
olimpiai bajnok kínai Szun Jü-csie
elJen, végiil megint a hosszabbítiís,
vagyis a hirtelen halál döntött, éppúgy mint Budai első két csatájában,
amelybeir két nev.es ellenfelet intéZett'el. De harmadjára miár nem ő
jött ki belőle győztesen.

RévészJuliannát az elmúlt időszakban edzői alig tudtiík viszszafogni az edzéstől, úgy kellett
pihenőre kötelezni, és meg is látszott rajta, hogy tele van energiával (más kérdés,hogy sosem lát-

tuk még az e|Lenkezőjét.) Miután
végigszurkiált egy argentint, egy
tussal felülmúlta a világranglistán
hatodik román Simona Ghermant'
A dél-koreiai Szin A Lam elleni
nyolcaddöntőben újra meg újra

kiegyenlítette egytusos hátrányát,
húsz másodperccel a vége előtt is
csak ennyi volt a különbség, ám

kgzdett elfogyni

az idő,

menni

A

világranglistát vezető Szász
Ernese négyhónapos kihagyás utiín

kezdi utolérni magát, a nyúlánk
lengyel Magdalena Piekarskát vi-

szont nem nagyon érte el a harma_
dik meccsén. Négy tus hátrányban
ekezdte kiugrasztani ellenfe]ét, ez
mrár bejött. Így is bajban volt, de
l2:l4-ről'kiegyenlített _ hogy aztén
ítt is hirtelen haliíl legyen a vége.

,,Megszakadt eg n&g/ soromtom,

mert taualy md..rcius,óta minden

Grand Prix-n és uikigkupán érinet
nyertem' ha pedíg az Európa-baj-

nokságot és a uikigbajnokságot is
beleszámírj uk, m i ndenhol bejutottam a legjobb nyolc ki)ze - mondta

l

Szász Emese. _ Most a nyolcad'döntőt elkapkodnm az elején. Annak
azért örülök, hogy tudtam a uíuasra
fig elni, semmi fiij dalmat nem érez-

tem, és jó tusokat is adtam. Most
nem kellett feluágni a könyökömet,
csak artroszkópiásan tkztították kí
néfuiny hónapja, és mdr htiromhét
után sem éreztem olyan fájdalmat,
nlint annak idején, egt éuuel a hagtomónyos műtét unin. Ha csak három éuenként kell ígt megoperálni a
karomat, azzal kiegtezem. "

Legjobb férfi versenyzőink nem
jutottak el a tizenhat közé. Berta
Dánielnek egy tisztességes asszó
jutott az egyéniben és csapatban
is világbajnoki címvédő francia
Ulrich Robeiri ellen. Rédli András B:5-re vezeÍett a tizenhét éves
nérnet Rico Braun el|en, ebbőI
hosszabbítás lett, majd zsinórban
a negyedik kapott tus a kiesést je-
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lentette. Egyéni Európa-bajnoki

címvédőnk zsinórban ötödször

kapott ki az első fordulóban.
Imre Géza megn],ugtató tusokat
adott _ a második forduló végjátékíig. A 2010-es egyéni világbajnok
észt Nikolai Novosjolov ellen 11:7ig Vezetett még, ekkor viszont - ellenfele megrázó erejii kosiírütéseitól _ ,,beallt" a keze, és szinte csak
kapta a tusokal'. Nem elsősorban az
ő teljesítményére, inkább a héwége
összmérlegére vona&oznak Gelley
Iswiín' a férfiviálogatott vezetőedzője szavai:

,,Valaki megjegyezte nekem, hogr

mi olyanok aagrunk, mint akik az
óllatkertből j öttek, mcísok meg olya-

nok, mint akik

a

uadonból,'mert

úgt harcolnak. Annyi biztos, hogt

nagtobb ekzintsógra uan szülcség.
Míg ruilunk senki sem.iutott a tizenhat közé, a csehek közül három, a
dél-koreaiak közüI nég versenyzőnek is sikerült. Csapatban ualahogt
mégis simón legózzük a cseheket és
legutóbb a koreaiakat is meguertük.
Gondolkozunk azon, hogt aa olim-

piai kualffiácíós

időszakban az
egÉni uersenyt teljesen ald is rendeljük a csapanersenynek, mert mindent megszépít,ha a csapat kijut az
olimpiára."
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BUDA!

lr0Rtl{A
akinek mindeh
meccse hirtelen
hatáLban dőtt et

,,Feiben már

etfáradtam
a harmadik
asszóra, ezért

-

ellentétben az

első kettővet -,
már nem is volt
olyan egyértelmű

számomra,
hogy mit
akarok csinálni'

Sajnálom, mert
még sosem
jutottam nyolc
közé'"

{(
nÉvÉsz

tuuAlrlrA
akinek az utolsÓ
rnásodpercekig meg.
voLt az esélye a nyolc
kÖzé jutásra

,,A

következő

vitágkupátólmár
vérre megy a
kÜzdelem. mert
az már beleszámít
az

olimpíai

kvalifikációba.
Ezt a Íormát
szeretném

megőrizniés
egy kicsit több
szerencsével
párosítani.''

