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oLlMPlAl BArl{oK kardozőnk, Szitágyi Aron kétszer is
mentett Dét-Korea e[[en; a fináté sima Ügy volt
Hatalmas sikert ért el férfi
kardcsapatunk a madridi vi-
lágkupán: a Decsi Tamás' I1í-

ász Nikolász, Szatmári András,
Szilágyi Áron összetételú csa_
pat a fináléban olaszországot
Iegyőzve az első helyet szerez-
te meg!

ilM,.
&ffi#,*

Csapatunk a negyeddöntő-
be jutásért a fehéroroszokat
győzteIe, majdaz oIimpiai baj-
nok, 2014-ben vb-ezüstérmes
dél-koreaiak ellen hihetetlenüI
kiélezett csatában egytusos,
45:44-es győzelmet aratott. Az
énsiaiakaz ötödik pár után miár

Londoni olimpiai bainokunk' Szilágyi
Áron sokat tett a magyar tsapatsiketért

FérÍi kadcsapat' Madrid
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orság 45:40' Végeredmény: l. Magyarország (fucsi Tamiís,

ltiasz Nikotasz, Szatmári Andns, Szitfuyi Áron), 2. Otaszország, 3.

Németorvfu.
Női kadcsapat, Peking
Nyoloddörrtő: Maryarország-Dét-Korea 44:45. A 9-l6.
h€lyértl [4ágyal'Üf5lág.l{0ngkoÍlg44i45,Al3llö.hgly{ltl,
Mágyaroiszág*tt|émet0$lac,/t5l?5iA1B. heltérti.Mágyaiorl,
szág.spanyolors4íÉ 45r30'Vágniedmény: ], Fianeiaors?ági 2'
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FérÍi tőrcsapat, Szentpétervál
A legiobb 16 kiiÉ iutásÉrf Ma8yarorvág-Ukraina 32:45.
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fi líüsvamm4g"116**,u'u{g 4! i42, Á 9*t6' hel
lyértl Magyarország-Uknjna 27:45. A l3-l6' helyért Magr7áror-

ság-Mexikó 45:26. A 13. helyért Magyarorvág-Brazilia 45:26.
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25:15-re vezettek, de a követ-
kező asszót a Zol2-es olimpiai
bajnok Szilágyi 11:5-re meg-
nyerte és ismét szorossá tette a
mérkőzést, majd a végén is na-
gyot alkotott, megint parádé-
Zott, a tavalyvb-döntős Gu Bon
Gilt 10:4-re megverve fordított
35:40-ről.

Ezt követően az elődöntő és
a döntő már könnyű menet-
nek tűnt, a németeket 45:37-
re, a fináléban az olaszoknál
4540-re győzte le a magyar
csapat.

Női kardcsapatunk Peking-
ben a 13. helyen zárt' míg
Szentpéterváron férfi tőrőző-
ink a 21., a hölgyek szintén a 13.

helyet szerezték meg.
Munkatársunktól


