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Ahosszlinap
Amit szombaton még csak re-
méltünk _ nevezetesen, hogy
Szász Emese párba|tőrben szer-
zett bronzérme beindítja a ma_
gyar vívóküldöttség szekerét _,

vasárnap estére va]ósággá viilt:
Boczkó Gábor is dobogóra iíll-
hatott. Az Európa-bajnokságot
megelózően kiváló formát mu-
tató Boczkó már a versen1map
elején megmutatta, Montreux-
ben is meggyőző vívásra szá-
míthatunk tőle, csoportmér-
kőzésein veretlen maradt. A vi-
lágbajnok férfi párbajtőrcsapat
többi tagja ugyan hullámzóan
teljesített, de a továbbjutás va-
lamennyiüknek sikerült. A 64
közé jutásért egyedül Imre Gé-
zának kellett vír'nia, aki sajnos
vereséget Szenvedett a junior-
mez,őny egyik legjobbiától' a
spanyol Yulen Pereirától.

A főtáblán aztán jól kezdett
Boczkó' RédliAndrás és Somfai
Péter is, de a legjobb 16 kózé
jutásért Somfai a végjátékban
ellenállhatatlanul vívó svájci
Max Heinzertől' RédIi pedig
- ráadásul a hirtelen haláIban
_ a világranglistát vezető' ü1ág-
bajnoki ezüst- és bronzérmes
francia Gauthier Grumier-től
kapott ki.

Így aztán csak Boczkó maradt
iá]lva a mieink közül a nyolcad-
döntőre, ahol egy nagyágy(l, az
olasz Paolo P|zzo vátt rá. Bocz-
kő az oIasz 6:2-es vezetése után
talált magára, és 15:12-es siker-
rel harcolta ki a negyeddöntős
szereplést, maid a francia Ro-
nan Gustin elleni negyeddön-
tőben is ő ütte be a döntő tust.

Az elődöntőben aztán a Hon-
véd versenyzője a Somfait bú-
c sűztató H einzerrel ta] áIko zott,
aki sokáig három-négy tussal
vezetett, 10:7-nél azonban egy
esés után megsértilt a csuklója.

Az ápolás jól jött Boczkónak,
aki a folytatásban feljött, és
nem sokkal a vége előtt 14:13-
ra vezetett. A fájdalommal végig
láwányosan küszkodő' grima-
szokat vágó Heinzer azonban
egyenlített, majd a hosszabbí-
tásban annak ellenére ő vitte
be a győztes találatqt, hogy a
magyar űvó volt a kedvezmé-
nyezett.

,,Nagyon hosszú és fárasztó
napon uagyok ttil, de örülök is
neki, mert így is terueztem. An-
nak, hogy jó formában uoltam
az Eb-t megelózően, nem sok je-
lentősége uolt, ebben a sportág-
ban aforma, az ellenfél és mtn-
den egyéb összeteuó uersenyrőI
uersenyre udltozik. Tény, hogt
jÓl uíutam, a reggeli gyózelmek,
a ueretlen csoportkör megadta
az alapot a touábbi sikeres foly-
tatdshoz. Nem jutottak nekem
kiinnyű ellenfelek, ezért küItj-
nösen örülök az eredménynek.
Azt uiszont sajnálom, hogy az
elódönttjre a figyelmem megko-
pott, így nem tudtam a bronzér-
met fényesebbre uáltani" _ érté-
kelte teljesítményét Boczkó. A
hétszeres Európa-bajnok hoz-
zátette, a jó eredmény azért is
volt fontos számára, hogy újra
kiemelt lehessen a moszkvai
világbajnokságon, de egyelőre
rr'ég az Eb_re koncentriál' a pár-
bajtőrcsapattal ugyanis a riói
olimpia elérése a cé1, amely-
hez dobogóra kell állni. Ami a
csapat többi tagját illeti, Rédli
András a 23., Somfai Péter a
2B., Imre Géza pedig a 70. he-
lyenzárt.

Vasárnap rendezték a női
kardozók egyéni veisenyét is:
Várhe$i Anna a 23.' Márton
Anna a 30', Garam Nóra a 32.'
Mikulik ]úlía pedig a 33. helyen
végzett. P.A.
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