
Se k ze\ebb, Se távolabb
A ri i olimpidért kijzd n i pdrbajt ruapatunk 6.lett az Eur pa-bajnolsdgon
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f, gyéniversenyeken rég ta nem
l-l látott akkora sikersorozatot a

magyar vív sport, mint a most zaj-
l montreux-i Eb els három nap-
ján, szombatt l hétf ig. A párbaj-

t rvív Szász Emese és Boczk G -

bor, lIetvea t rvív Mohamed Aida
bronzérme, továbbá a kardvív Szí-
lágli Áron aratya azt is jelenti,
hogy ezt anégy versenyz t minden
bizonnyal ajÓv évi ri i olimpián is
látjuk versenyezni.

Ám nem lenne j csak négy ma-
gyar vív t látni a játékokon, mint
három éve Londonban. Ehhez arra

is sztikség van, hogy a magyar csa-
patok egyre el rébb keriiljenek a

világranglistán, és j v áprilisig az
els ot pozíci valamelyikére oda-'

érjenek. Ezért is volt fontos a keddi
versenynap, ahol n i párbajt r -

z irtkkertiltek k zéppontba.
Bár a kontinensbajnokságon

gyakan nem is kellpástra lépni a
nyolc ktizé kertilésért, most nem-

Sász Emese jov re sem egyedijl menne a játékoka FoTÓ:MTI/|LLYÉSlBoR

hogy erre is sztikség volt, hanem megmutatkozik a végeredményben

máris egy nehéz ellenfél várt a mie- (a5:a0). A világranglistát vezet
inkre: a pekingi olimpiai bajnok Olaszországgal szemben is nagyon

Britta Heidemann-nal kiáll Né- el kelt volna egy pozitív h s, de

metország. A magyar csapatb lek- mind a négy pástra lép magyar
kor még hiányzott az egyk kulcs- (AntalEdina, Budai Dorina, Révész

ember, Réuész Julianna, akit a ko- Julianna, Szász Emese)_negatívan

nyoksértilése miatt kellett pihentet- zárt, ennek pedig elég nagy vereség

ni, a tusgyártásban a helyére lépett lett a vége (29:a5).

viszont Budai Dorina, az álta\a Ósz- Ha érmet nem is nyerhetett már
szehozott +5- s mutat éppen a négyes, kuzdeni kellett tovább,

minden gy ze\emre sztikség lehet a

ri i kv 'tához. Azals ágra is b ven
jutottak viszont nagy vetélytársak,
példáula franciák. Szász Emese ek-
kor vette el azta fegyvert, amelyet
az egyénilben láttunk t\e, azutols
párbajban háromtusos hátránÉ 'l
harcolta ki a hosszabbítást, majd
vitte be agy ztes tust (30:29) . Az5.
helyért, az ukránokkal vívott meccs
is a lehet legszorosabb lett, a világ-

ranglista-vezet SzászEmese a lon-
doni olimpiai bajnok /a na Semjaki-
nával nézett szembe, de ezríttal a
magyar befejez ember kapta az
utols tust (32:33), így válogatot-
tunk a 6. helyen végzett. A világ-

ranglistán pedig a 10. helyen áll, in-
nen kÍizd tovább az olimpiai kv tát
jelent els t helyert,legkcizelebb a

jríliusi moszkvai világbajnokságon,
ami sorsd nt lehet, hiszen kétsze-
resen számítjrík be az ott szerzett
pontokat.

Az Eb tegnapi napjának másik
versenyszámában, férfit rcsapat-

ban nincs esély ri i olimpiai kv -

tára. A mostani, svájci kontinens-
bajnokságon 9. lett a gárda.


