
Bron zba mártott magyar kard
Vívóink ijt éremmel, kaztak eg)/ arannyalfejeztékbe a Montreux-ben rendezett Európa-bajnoksdgot
Nem mult el magyar siker nél-
kti a montreux-i vív -Eur pa-
bajnokság za napja. A férfiak
kardcsapata remek teljesít-
ménnyel a harmadik helyen
végzett, megszerezve ezzel a
magyar viílogatott t'ttidik do-
bogtís helyezését. Korábban
gy zott kard egyéniben Szilá-
gFr' és bronzot szerzett a pár-
bajt roz Szász Emese és
Boczk Gábor,valamint at rti-
z MohamedAida.N it rcsa-
patunk végtil hetedikké nt zárt.

VIVAS
l:ili R. Morr.iÁn Í Ás"rÓ

^ 
férfikardcsapat nagyszerií

1L szereplésében nagyon sokan
butak, f leg, hogy Szildgyi Áron
egyéniben aranyérmesként zárt.
Nos, nem is sok hiányzott ahhoz,
hogy t kéletes legyen kardoz ínk
eredménye, ám a világbajnok né-
metek ez ttal...

De ne rohanjunk ennyire el re,

hiszen tegnap el bb a t rÓz hoI-
gyekért szoríthattunk a svájci
Montreux-ben rendezett vív _
Eur pa-bajnokságon. Az egyéni-
ben bronzérmet szeru Mohamed
Aida és csapattársai kis híján elju-
tottak az éremcsatákig, ám a franci-
iík ellen végtil egyetlen tussal elve-

szítették a negyedd nt t.

Lelkiekben igencsak megtirte a

mieinket az aluImaradás, nem is

Nem véletlen az or m, Szatmári András $obbra k zépen) vezetésével felállhanakférfi kardoáinka dobog ra F0TÓ: MT|/JEAN-cHRl5T0PHE B0TT

Ezzel' ktild ttségtink.gy arany-
és négy bronzéremm eI zárta az Eu-
r pa-bajnokságot - legut bb hét
éve, 2008-ban volt ennél eredmé-
nyesebb a kiild ttség.

Ám nem feledkezhetiink meg
arr 1, hogy azokban a számokban,
amelyekben reménykediink az
olimpiai csapatrészvételben, érem

' nélktil maradtunk.
De van még id a javításra.

tudtak komoly ellenállást kifejteni
az 5_8. helyért Ukajna ellen. A
meccsnek s lyos vereség lett a vége
(20:45), de ami még ennél is szo-
morríbb, hogy az utols t assz t

5;28-ra veszítették el a magyarok.
Még szerencse, hogy a románok el-
len ismét kitettek magukért Varga
Gabrielldék, akik 45:2l-re hozták a

k telez t, így gy(izelemmel brícsríz_

tak a kontinensviadalt l.

De térjiink vissza férfi kardoz -

inkhoz. A franciák ellení negyed-
dtint n Fortuna visszaadta azt,
amít a n i t rcsapatt l elvett, és

Szatmári Andrds remek vívásával
az utols assz ban 35:40-r l; majd
42:44-r I fordíwa végtil bejutott a

négy kozé, ahol á már említett rté-

metekvárták ket. Noha itt is min-
den az utols cs rtébén d lt el,

Szatmári ez(ltta| nem tudott fordí-

tani, így maradt a bronzmeccs Ro-
mánia ellen SzilágyiÁronék számá-
ra. Olimpiai és Eur pa-bajfiokunk
mélt képpen, parádés 5:0-lal- zárta
le magyar szempontb l ezt azBu-
r pa-bajnokságot, és ez azt jelen-

tette, hogy kardoz ink 45.31-re
nyertgk, és bronzéremmel zárták a

viadalt. Akárcsak a tavahi világbaj-
nokságot. Azaz kar doz ink tovlíbb-
ra is a legsziíkebb elit tagjai.


