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Q zildgti Áron vasárnap még a
r.) kardvívók New York-i Grand
Prix-verseny én szetzett bronzér-
met, kedden a Magyar Vívószö_
vetség centenáriumi gá|áján zsí1-

riskedett, ma az asztalitenis zezők
gá|áján ütőt ragad (!), és ebbe a

zsúfolt hetébe még az országos
bajnokságot is bele kellett illeszte-
nie. Á fásultság mindenesetre
nem látszott rajta a Gerevich Ala_

dár Nemzeti Sportcsarnokban, a

csütörtöki selejtezőben a csoport-
jában mind a hat asszóját meg-

nyerte, és tegnap ugyanott foly-
tatta, ahol abbahagyta - ami Per-
sze a regnáló olimpiai bajnoktól
elvárható is. Az első asszójában
I5-7 -re győzott, a másodikban
15-8-ra, pedig ekkor már az a

DecsiTamds állt a pást túlsó olda-
lán' akivel 2007-ben csapatban
együtt nyertek vb-aranyat Szent_

péterváron, friss emlékként pedig

idén Kazanyban vb-bronzot. Mit

Á tesz a sors' a nyolc köztitt a válo_

gatott másik, immár oszlopos
tag1a, azideiBb-3. Gémesi Csandd
következett, de őt is .kipipálta
15-9-cel, anégy köztitt pedig Kos-
suth Bdlinttalbánt el (15-a). Ám
az aranyasszó pikánsnak ígérke-
zettazellen a Szatmdri Andrds eI-

len, aki még csak 21 éves, junior
világ- és Európa-bajnok; de a ta-'
lentumát már afelnőttek között is

többször megcsillantotta: tavaly a
budapesti vb-n negyeddtintőbe
jutott, ebben az évben pedig ő is
ott volt vb-bronzérmes 'csapa-
tunkban.

A két Vasa's-vívó összecsapása

előtt is, mint minden finálé előtt,

a Csillagok háborúja filmzenéje
harsant fel, ezúttal tényleg stílsze-
rűen. Lzzalegyütt, hogy csak 2-2-

ig volt szoros az a.sszó. Szilágyi in_

nen 5-2-re meglépett, az egyper-

ces pihenő pedig 8-3-as állásnál
érte afeleket. Olimpiai bajnokunk
végül 15-l0-re győzött, s ízelítőt
adott abból, hogy két éve miért is
nyerte meg ő az ötkarikás játéko-

kat Londonban. Szatmári leg-

a|ább azt elmondhatja, így is ő

volt a legkeményebb ellenfele, és

ez sem kevés.

,,Három válogatottbeli csapat-

társamat is legyőztem' megvan a

negyedik egyéni bajnoki ata-
nyam, ez egy remek nap volt a

számomra. Azt hiszem, ping-
pongban nem leszek ilyen jó'' -
summázott Szilágyi.

Női kardban a döntő előtt
nemcsak az volt biztos, hogy az

arany a BVSC-ben marad, hanem
az is, hogy a családban,sVdrhelyi
Anna végül 15-14-re verte húgát,

Vdrhelyi Katdt. Női párbajtőrben
a világranglista-vezető nem lehe-

tett magyar bajnok, a címvédő
Szdsz Emese kiújuló könyökfáj-
dalmai miatt nem indult el, s a
nap végén az üresen maradt trónt
Bukócki Bianka foglalta el. A
feg1vernemb en az uraknál az idei
Eb-aranyérmes Rédli Andrds voLt

az ur i a tőrözők mezőnyébe n Mo -

hamed Aida és Szabados Gábor
kerekedett a többiek f<ilé. Folyta-
tás ma'és holnap a csapatverse-
nyekkel.


