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lmPol{ÁtóvívÁssnl nyert Eb-t i

az olimpiai bajnok kardozo
kissé elfáradt, és hosszabbításban
14:13-ra kikapott az orosz Korobej-
nyikovátóI.

,,Tudatos építkezesi folyamat uég-

eredménye ez a bronzlretn, amely-
hez az elmúIt hónapok uersenyein

fokozato s an j auuló u íu tís sal j utottam
eI. Egt éu kihagtás utdn most ttjrtént
meg elciszor, hogt ki tudtam hozni
magambÓl a maxímumbt_ mondta
az első egyéni Eb-bronzát ifu'neplő
Mohamed Aida' - Egt kis hiányér-
zet csupán azert lehet bennem, mert
a döntrjbe jutasért uíuott meccsen
az utokó egdlnól hoztam eg/ rossz

döntést, emiax úsntt el a fényesebb
érem. Ezzel egtütt nagton örülök."

Mohamed Aida menetelése köz-
ben férfl kardozóink is nekidurá-
ták magúat. A 32-es táblára jutás
egyiktilorek sem okozott gondot: az
olimpiai bajnok Szilágyi fuon impo-
niíló fölénnyel (6/0) fejezte be a cso-
portkört, Iliász Nikolász egy, Decsi
Tamás és Szatmári András két-két
vereséggel jutott tovább. A folytatás
azonban felemásra sikertilt. Decsi
és Iliász elbúcsúzott a további ktiz-
delmektőI a 16 közé jutásért, Szilágyi
és Szatrrrári üszont magabiztos győ-
ZelÍnet aratott. Szatrniárinak a nyol-
caddöntő jelentette a végállomást,
Szilágyi üszont hol könnyebben,
hol nehezebben, de vette az akadá-
lyokat _ az elődöntőben az ötszörös
Európa-bajnok Alekszej jakimenkót
múlta felt-il nagy csatábarr.

A flnáéban német Max Hartung
köve&ezett. Mindkét fél szép akci-
ókkal indított, aztéttt Szilágyi 6:5-ös
vezetésénél leszoru]t a pást végére'
és megcsúszott. Iobb bokáját hosszú
perceken át kezelték s miután úsz-
szatétt, a német bevitt két gyors talá-
latot, majd a sziinet után még egyet.

Kétezer-tizenkettő olimpiai bajnoka
ekkor megrázta magát, és láwiányos
akciókkal egyenlített (10: 10). Innen
miár nem volt megiíllás, egy kapott
tus ellenében ötöt adott, és a 25

esztendős klasszis 15:11-es győzel-
mével megszerezte pályafutása első
Európ a- bajnoki aranyérmét.

PircsAnikóD

Fantasztikus sikert hozott a mont-
reux-i vÍvó világbajnokság hétfői
napja: Szilágyi Áron a fér:fi kardozÓk
egyéni versenyében Európa-bajnoh
címet szerzett. olimpiai és világbaj-
nok kardvívónk sikere mellett egy
másik értékes éremnek is örtj(het-
ttjLrrk, a női tőrözők 'versenyében
Mohamed Aida bronzérmes lett.

Mindkét verseny7ő jelentős lépést
tett az olimpia feIévezető úton, női
tőrben és férfi kardban ugyanis csak
egyéniben rendeznek Versenye-
ket a jövő évi ötkarikás játékokon'
amelyre a világranglistás helyezések
alapján lehet kijutni. Miután az Eu-
rópa-bajnokság nagy strllyal számít
a rangsorba, duplrán sokat émek a
Svájcban szerzett érmek.

Időrendben először női tőrozőink
teljesítrnényét süvegelhettiik meg
A csoportmérkő zések során _ ezt az
akadáyt valamennyi magyaÍ ver-
sen1ző vette _ Mohamed és Varga
is kiváóan úvott. A 32-es tábliírr
aztán kialaktrlt egy nekiink fájdal-
mas parharc _ a nyolcaddöntőben
I(napeknek nem sok esélye volt Mo-
hameddel szemben, az UTE tőröző-
je 15:6-tal búcsúztatta honfitársát.
Közben Varga az olasz Martina Bati-
nin verekedte át magát (15:13) a ne-
gyeddöntőbe. A két magyar legjobb
nyolc közé jutása a nap kellemes
meglepetése volt, s bárVarga 15:9-re

kikapott az oÍosz Larissza Korobej-
nyikovától, hetedik helye dicséretes.

Viszont amit MohamedAida mú-
velt, az maga a csoda. A 39 esztendős
magyaÍ versen}ző az éremértfol1ta-
tott harcban a női tőrvívás álócsil-
lagával, a 41 éves olasz Valentina
Vezzahvd' meccselt. Óvatos kezdés
és hat percet követő dÖntetlen á]lás
(4:4) után Mohamed legszebb nap-
jalt idéző vívással lépett meg ellen-
felétől, s végtiü 15: 1 l-re győzöÍt, biz-
tosan megszerezsre ezzel a magyar
küdörtség harmadik érmét. Amely
végiiLl szépen csillogó bronz lett' mi-
után a magyar tőrÓző a végjátéka
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',Az 
első Euró-

pa-bainoki cím
megszerzésének
lehetőségévet
a tavalyi Eb-n a
kelleténét többet
is fogtalkoztam.
Most igyekeztem
ene egyálta[án
nem gondolni, a
versenyre akartam
koncentrálni.
Érdekes nap volt.
Legyőztem jelen-

tős kÜlönbségget
nagyon erős vívó-
kat, és megkÜz-
dÖttem olyanok
elten, akikket
szemben nem
lett volna szabad.
Le8többre tatán a
Jakimenko elleni
elődöntőbeli sike-
remet értékelem,
őt fantasztikus
vívónak tartom'
ráadásul negatíV
a vele szembe-
nimérlegem.
Természetesen
elmondhatatlanul
botdog vagyok,
igaz, most mégaz
asszók pörögnek a
fejemben, csak ké-

sőbb tudok maid
fetotdódni. Remé-
nyeim szerint nem
sÚlyos a dÖntőben
elszenvedett
bokasérÜlésem,
de teljesen rendbe
ke[[iönnöm' mert
három nap mÚlva
csapatverseny, és
nem egy aranyért
Utaztam Svájcba.''


