
vMs ffi&$rffi

Sikerkét-három
hŰlzőembe]Íel
Márton Anna előző napi remeklése, nyolc közé
jutása után fiatal női kardcsapatunk is öregbí-
tette a magyar vívás hírnevét az athéni világku_
paversenyen' A mieinknek a ülágranglista l1.
helyezettjeként már a nyolcaddcintőben is dol-
guk volt (ha nem is sok a házigazda görögökkel)'
később pedig megverték a rangsorban 6. lengye-
leket, a harmadik franciákat, így a világ jelenlegi
két legjobbjával, az oroszokkal és az amerikai-
akkal is megküzdhettek a négyes döntőben' Az
amerikaiakat nagy harcra is késztették.

Miirton ezen a napon is ragyogó statisztikiákat
ért el' egyik mérkőzésen sem zárt negatív mérleg-
gel' A lengyelek ellen +7-tel, a franciák ellen +B-cal

;'öhetett le a pástról, míg a legjobb négy között any_
nyi tust adott, amennyit kapott. A sikeres magyar
szerepléshez az is kellett, hogy a Várhe$i nővérek,
Anna és Kata felvá]wa csatlakoztak mellé a tusok
adásában, így nem egy, hanem két-harom ember
húzta előre a szekeret. A végül negyedik helyen
záró magyat egység két helyet előrelépett a világ-
ranglistán, így jelenleg kilencedik. Időben kezdett
fe|zarkózni, májusban kezdődnek ugyanis az olim-
piai kvalifikációs versenyek, a kiemelés miatt fon-
tos lesz, ki hol iíll a kezdetén. Az pedig még inkább'
hogy álrrak majd a végén' jövő áprilisban' hiszen a
legjobb öt biztosan ott lehet Rióban.

Férfi kardcsapatversenyt 202o-ban Tokióban
tartanak aZ olimpián, de ez a versenyszám sosem
mellékes. A mieink az 5. hellyel sem szerepeltek
rosszul Padovában, csak a vb-címvédő németek-
től kaptak ki' nagy meccsen. A. A.

FÉRF| KARÜVLÁGKUpA-VERSENY pADovA
Gapat. Nyolcaddöntől Magyarország (Gémesi
Csanád, ltiász Nikolász, Szatmári András, Szitágyi
Áron)-Ukrajna 45:31' Negyeddöntő: NémetoÉzág-
Magyarország 45:43. Az 5-8. helyérÍ Magyarorvág-
Románia 45:44. Az 5. helyért: Magyarország-EgyesÜlt
Átlamok 45:36
Nű KARDvIIÁ6KUPA_VERsEI|Y, ATHÉN
csapat. A legiobb l6 közé iutásért: Magyarország
(Márton Anna, Várhetyi Anna, Várhetyi Kata)-Gorögor-
szág 45:28. Nyolcaddöntő: Magyarorság-Lengyelor-
szág 45:3B. Negyeddöntő: Magyarorvág-Franciaország
45:34. Elődöntő: oroszország-Magyarország 45:31. A 3'
helyért: EgyesÜtt Áltamok-Magy arország 45:4o


