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KET HETEDIK HELLYEL fejezték

be Eb-SzereptésÜket a férfi
, párbajtőrözők és a noi kardozÓk, és
ezzel, nem kerÜttek kÖzelebb RiÓhoz

Í; |:;, Az egyéni verseqrrrapok
l i, éremesője után elkerti]ik a

1,;. sikerek a magyar csapa-
,, 'i: tokat a Svájcban zaj\ó

'i 
]' Európa-bajnok-

ságon. A szakmai

Íi ,i]' vezetőség dek-
ij ' larát célia volt, hogy

ffi. ' azokban szakágakban,

,*o";1*l.{'€n verseny is szerepel a

#;+."' jövő évi olimpia mú-

i soriá& a tavalyhoz képest -
akkor a strasbourgi Eb-t érem

nélk;il zérték az együttesek _ elő-
relépjen a magyar úvás. Ezekben
a számokban ugyirnis elsősorban
a válogatottrrak érdemes kvótát
szerezÍie, mert akkor az egyéru
veisenyben is automatikusan

apatban
nemme

indu]hatna három magyar a riÓi

iátékokon. A kvótíákat április ele-
jén a ranglista aJapján osztjáh a
pontszerző versenybe pedig je-
Ientős súllyal száltnit az Eb-n _ és
majd a júliusi moszkvai világbaj-
nolaágon : elért eredmény.

A montreux-i indu]ás előtt Ud-
varhelyi Gábor szÓvetségi kapitiány
úgy fogalmazott: a gyenge éVet
produkráló férfi tőIözőkén kívril
bármelyik csapatunknak kijöhet
a lépés, az olimpiai műsoron sze-
replő férfi és női parbajtőr, illetve
női kard csapatversenyben érmet
vár víyóinktól. Nos, az elvrárást

nem sikertilt teljesíteni, az elmÚlt
két napban csak a helyosztókon
ktiadöttek a magyarok, mégpedig
azért, hogy minél előrébb végez-
zenek, ezálta] ne távolodjanak eI

nilságosan a riói szerepléstől.

A kedden hatodik helyen vég-
ző női együtteshez hasorrlóan
messze keríilt a dobogótól férfi
piírbajtőrcsapatunk is: két élvel
ezelőtti világbajnok együttes a
negyeddöntőben az ukrrínoktól
kapott ki, az 5-B. helyért vívott
mérkőzésen pedig a nem túl
acélos spanyolokkal szemben
maradt alul. A hetedik helyert
rendezett ta7á]kozór a ö sszekap -

ták magukat Boczkó Gáborék'
és magabiztosan győzték le az
orosz válogatottat. Női kardcsa_
patunknak sem sikertilt tovább-
verekednie magát a negyeddön-
tőből; Mrárton Annáék végtiü a
spanyolokat legyőzve a hetedik
helyenzártak.

Az Európa-bajnokság csütör-
tökön a férfi kard- és a női tőrcsa-
patok versenyével ziírul.
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oÁgon
a csapatversenyekrőL

''AnétkÜt' 
hogy a

kitencedik hettyet

etégedett tennék,

afértitőrözők
te[jesítménye

etőretépés, a fiatat
csapat nem va[[ott

szégyent' A női
párbaitőrözők
negyeddöntős

veresége az erős
olaszok el[en reá-
lis, s egyetlen tus

választotta el őket
az ötödik hetytőt

- igaz, a vitágbai-
nokságon ennél
több keltmajd.

Férfi párbajtőrben

sok konkurens
csapat elvérzett

a tizenhat között,
nekÜnk pedig

a spanyolokat
mindenképpen

meg kellett volna
vernÜnk ahhoz,

hogy az esetleges
ötödik hettyetjóvat
könnyebb helyzet-
bőt váriuk a vb-t. A
női kardcsapatbót
csak Márton Anna

tudott feInőni a
feladathoz."
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Boukó Gábot és tálsai sainos tsak a hetdik helyeil ví.
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