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geztek; míg a juniorok két arannyal,

Néhány hete még a maribori kadét és junior Eur pa-bajnokságon
regbÍtették a magyar vívás hírnevét, de nincs megállás, a Íiatalok
jabb kihívás el tt állnak
harminchét tag magyar ktihottség
április'1-jét l 9-ig a világot jelent

a

taskenti pástokon bizonyíthat.
Tavaly kivételesen
éve volt az

j

utánp tlásnak, és a sikersorozat
az idén is folytatodott. A szlovéniai
kontinensviadalon a kadétok egy
eztist- és két bronzéremmel az
éremtáblázat hatodik helyén Vé-

három ezusttel és egy bronzzal
másodikak lettek az oroszok mo-

gott. Udvarhelyi Gábor szovetségi
kapitány természetesen elégedett.
,Ú1ra bebizonyosodott; hogy a
magyar vívás Eur pa élmez nyébe tartozik. A sikerek j l mutatják,
remektil dolgoznak az edz ink, a
tanítványaik folyamatosan képesek kimagasl eredmények eléré-

sére"- mondta a tréner.
A szakvezet ség természete_
sen az tizbegisztáni világbajnokságon is érmeket, kozttjk aranyat vár.
A juniorok mez nyében akardoz

Mátton Anna Taskentben is esélyesnek számít. Nem titkolja, meg
akarja védeni a mrjlt évben Plovdivban elnyert viágbajnoki címét.
ApárbeljI roz Kun Anna kellemes
meglepetést szerzett Mariborban,
rendkívijl taktikus vívással, a dont ben a világranglista-vezet olasz
Roberta Mazanit legy zve lett Eur pa-bajnok' Persze is megÍejel_
né a produkci ját a vb-n.

Al roz D sa Dán|el az egész
szezonban kivál an szerepelt. Az
Eb-n a dont ig ellenállhatatlan volt,
de végtll be kellett érnie az ezt]sttel.

Hasonl vívássalavb-n isdobog

-

ra állhat' A párbajt roz Bányai
Zsombor már az Eur pa-bajnokság el tt hangozlatla: neki ebben
az évben a vb a legÍontosabb.
Szlovéniában ezustérmet nyert,
de rigy, hogy a dont ben kétszer is
kiugrott a válla'.. Kérdésessévált,
hogy pástra léphet_e Taskentben,

de végul nem kell kihagynia az
esztend legrangosabb korosáályos versenyét.

,,Az Eb-n nemcsak

Bányai
Zsombor, hanem Nagy Dávid is
mqgser lt, k mindkeften az éremre esélyes párbalt rcsapat tagjaf

-

folytatta a szÖvetségi kapitány'

Nehéz dontés volt,

de

_

gy határoz-

tam, hogy NaW ezittal csak a saját korosztalyában, azaz a kadétok
kozott indul egyéniben. Helyette a

juniorok kozott az eredetileg csak

a csapatba nevezett Esztergályos
Patrik szerepel, és Cho Taeun
Sándor lett az egy ttes negyedik

tagja. A vébénnemcsak a Íéli
párbajt roz kt l. hanem az sszes
csapatt l szereplést várok."
A kadétok az Eb-n egyéni érmet
nem szereztek, a vb-n javíthatnak.
A leány t rÖz k _ Kondricz Kata,
Pásáor Fl ra és T th Janka - a

j

juniorok k zott is megméretnek,
s mindkét korosztályban az élmez nyhoz tartoznak. A junior
Eb-bronzérmes Pásztor ráadásul
megígérte, a vb-ig kitalálja, hogyan
az l háromszor is feltjlmril német Leonie Eber'tet.
Udvarhelyiszerint ha az amerikai

gy zze le

kosárcsapatr

l

lenne sz , sokkal

konnyebb lenne az esélylatolgatás'
De vívásban bármi megtorténhet'

