
I\T ikéZben is j Iállhat akard
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Q zilági Áron már a tizenhat k -

rJ zé jutásért elvérzett, s legjobb
magyarként a nyolcadd nt ben
Decsi Tam ssal is letetették a fegy-
vert a férfi kardvív k m lt heti
sz<iuli Grand Prix-versenyén; a
n knél azonban akadt magyar, aki
emberesen odavágott az ellennek.
Mdrton Anna a hatodik h eIy en zárt,
ezzel a világranglista 19. helyér l a
15.-re ugrott, életében el sz r ke-
rtilt be a legjobb tizenhatba. Tette
ezt a legjobbkor, mert vívásban ez
voltazutols nagyverseny az olim-
piai kvalifikáci s sorozat május 1-
jei beindulása el tt' így az MTK'
pengeforgat ja a pekingi Világku-
pán már ott lesz a tizenhat kiemelt
k z tt. Márton Anna nagy trip\ázás
után van: Sz ul el tt az athéni Vk-n
nyolcadik, a gentin bronzérmes
lett, s korábban még soha nem ju-
tott be a legjobb nyolcba.

- Tavaly még csak tizenhatokat
,,fogtam", és nagyon rossz érzés
volt, amikor sorban estem ki a

nyolc k<izé jutásért. Nem volt kclny-
nyíí beleolvadnom a feln ttme-
z nybe,de azt hiszem, most már si-
kertilt. El szor biztos szokatlan
lesz, hogy nem kell vívnom a selej-
tez ben, de már nagyon vártam]ezt.
Szoulban elég fura volt a lebonyolí_
tás, és a második napon' amikor a

négybe jutásért vívtam, nyolc rája

Márton Anna idén végképp betoft azélvonalba FOTŐ: MT|/LLYÉs TlB0R

hazatéw e,lassan ríjra pakolnia kell,
mert holnap utazik Taskentbe,
címvéd ként a junior-vb-re. Nem
mellékesen idén harmadszor nyer-
te meg a junior-Eb-t.

Márton Anna most a világrang-
listákon a negyedik legmagasabban
jegyzett magyar vív , csak Szdsz
Emese (párbajt(1r, I.), az olimpiai
bajnok Sztágyi(B.) és Rédli András
(párbajt r, l0.) el zi meg. Ut bbi-
nak, a szakág Eb-címvéd jének
nagy szerencséje, hogy megtartotta
kiemelt státusát, mert a legut bbi

t GP- vagy Vk-versenyén kiesett a

64-es tábla els k rében...
Mint ismert, a rotáci miatt a

ri i olimpián férfikardban és n i
t rben csak egyéni verseny lesz, és

csapatkv tára hajt egytitteseink
ktiztil jelen állás szerint csupán fér-
fi párbajt r z ink mehetnének az
tkarikás játékokra. k is csak

azérÍ, merÍ a legjobb afrikai csapat
a világranglistán nincs az e|s 16-
ban, és ez esetben a kontinensnek
nem i$ jár kv ta. Az alaphelyzet
szerinti:Ri ban 8-8 egyi'ittes léphet
pástra, a világranglista els négy
helyezettje biztosan, valarnint f ld-
részenként (Eur pa Ázsia, Ameri-
ka, Afíika) ew-egY.A kvalifikáci
megkezdése el tt férfi párbajt r -

z ink a 6.', t(jrÓz ink a 23.,n i kar-
doz ink a9,,párba)tr z ink a 10.,

t r z ink a'11. helyen állnak; van
tehát honnan el relépntink, hogy
ne kelljen beérntink néhány egyéni
kv tával, mint a londoni olimpián.

Á

ment a verseny' és a végére bizony
elfáradtam. Sz val, a pekingi Világ-
kupán mindenképpen ktinnyebb-
séget jelent, hogy meg szom a se-

lejtez t. S természetesen szeret-
ném, ha ez a jov ben is így lenne,
vagyis azon leszek, hogy a rangsor-

ban álland sítsam a helyem a leg-
jobb tizenhat k zott - fogalmazott
Márton Anna, aki éppen tegnap lett
h széves, ám nagy iinneplésr l
nem lehetett sz , csak egy szolid va-
csorár l csapattársaival' Tudniillik
éppen csak kicsomagolt Koreáb l


